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Silva TE. Papel do gene DHX37 na etiologia dos distúrbios do desenvolvimento 

sexual 46,XY associados a anormalidades do desenvolvimento gonadal [Tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

Os distúrbios do desenvolvimento sexual (DDS) 46,XY por anormalidades do 

desenvolvimento gonadal são doenças genéticas heterogêneas. Os testes genéticos que 

utilizam o sequenciamento de genes candidatos pelo método de Sanger é efetivo para o 

diagnóstico etiológico em menos de 40% desses pacientes. O sequenciamento de nova 

geração é uma ferramenta eficaz no diagnóstico de pacientes com DDSs. No presente 

estudo, utilizamos o sequenciamento exômico paralelo em larga escala (SEPLE) para 

identificar variantes alélicas potencialmente causadoras dos DDSs. Pacientes com 

síndrome de regressão testicular embrionária (SRTE) familial, membros de duas 

famílias brasileiras não relacionadas (família 1: dois irmãos afetados e pais não afetados 

e família 2: indivíduo índice, irmã não afetada e sobrinho afetado, filho da irmã do 

índice) foram selecionados inicialmente. Estes pacientes apresentavam micropenis, 

testículos ausentes ou disgenéticos e ausência de útero. O DNA genômico foi extraído 

de leucócitos de sangue periférico e o SEPLE foi realizado usando a plataforma 

Illumina-HiSeq-2500. Uma nova variante em heterozigose, c.923C>T, (p.Arg308Gln), 

no DHX37 foi identificada em todos os membros afetados das duas famílias brasileiras. 

O sequenciamento por Sanger confirmou a presença da variante em todos os afetados, 

no pai não afetado da F1 e na mãe não afetada do F2. A presença de efeito fundador da 

variante nestas duas famílias foi excluído, através da análise de 29 marcadores 

localizados no cromossomo 12q. Trinta e cinco pacientes com 46, XY DDS por 

anormalidades do desenvolvimento gonadal (6 com SRTE e 29 com disgenesia gonadal) 

esporádicos foram incluídos na pesquisa de variantes no DHX37 por Sanger ou por 

painel de genes candidatos (Plataforma Illumina-HiSeq-2500). As variantes c.923C>T, 

(p.Arg308Gln) em heterozigose e a variante c.451G>A, (p.Arg151Trp) em homozigose 

foram identificadas no DHX37 em dois pacientes com SRTE esporádicos. As variantes 

c.142C>T (p.Ala48Thr) e c.2020G>A (p.Arg674Trp) foram identificadas em 

heterozigose em dois pacientes esporádicos com disgenesia gonadal (DG). De acordo 

com o American College of Medical Genetics e Genomics guideline (ACMG), as 

variantes foram classificadas como provavelmente patogênicas (p.Arg308Gln e 

p.Arg674Trp), variante de significância clínica incerta (p.Arg151Trp) e variante 

benigna (p.Ala48Thr). Três variantes identificadas no DHX37 eram causadoras de 

doença em mais de três das ferramentas de previsão in silico utilizadas. Nenhuma das 

novas variantes no DHX37 foi encontrada nas bases de dados da população disponíveis 

(EXAC, 1000GENOME, ESP6500, gnomAD e abraOM) com uma frequência maior do 

que 0,01%. O padrão de metilação da região promotora do DHX37 dos membros 

afetados e não afetados das famílias 1 e 2 e controles femininos e masculino foi 

analisado utilizando o ensaio Infinium Methylation EPIC BeadChip (Illumina). Um sítio 

CpG hipometilado na região promotora do DHX37 foi observado apenas no pai da F1 

quando comparado com as amostras dos filhos afetados, membros da F2 e controles. A 

análise imuno-histoquímica do padrão de expressão da proteína DHX37 foi realizada 

em amostras de testículos de oito indivíduos com diferentes idades cronológicas. Esta 

analise revelou que no tecido testicular de recém-nascidos, indivíduos em idade puberal 

e adultos, o DHX37 estava expresso em células germinativas em diferentes estágios de 

maturação (presentes nas espermatogonias, espermatócitos e espermátides e ausente nos 

espermatozoides). Este achado sugere que a proteína DHX37 pode ter um papel no 

processo de desenvolvimento das células germinativas. O DHX37 (12q24.31) codifica 



  

  

uma proteína DEAH (Asp-Glu-Ala-His) que pertence às famílias RNA helicases cujos 

membros estão envolvidos em quase todos os processos relacionados ao RNA, bem 

como ao controle do crescimento, proliferação e processos de diferenciação celular. 

Pacientes descritos com deleções na região 12q24.31, que contém o DHX37, 

apresentavam características sindrômicas e anormalidades genitais, como hipospadias 

ou micropenis. A presença de anormalidades genitais nestes pacientes reforça a hipótese 

de que o DHX37 está envolvido na etiologia dos DDSs 46,XY. Em conclusão, 

identificamos fortes evidências de um novo gene, o DHX37, envolvido no processo de 

desenvolvimento e manutenção das gônadas masculinas. Estudos complementares serão 

necessários para esclarecer o papel exato do DHX37 nas redes reguladoras de genes que 

controlam o desenvolvimento sexual humano. 

 

Descritores: gene DHX37; mutação; sequenciamento de nucleotídeos em larga escala; 

testículos/anomalias; disgenesia gonadal 46,XY; transtornos do desenvolvimento 

sexual. 
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Silva TE. Role of DHX37 gene in the etiology of 46,XY disorders of sex 

development associated with abnormalities of gonadal development [Thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2017. 

 

46,XY disorders of sex development (DSD) associated with abnormalities of gonadal 

development are heterogeneous genetic diseases. Genetics testing using Sanger 

sequencing of candidate genes is effective for diagnosis in less than 40% of these 

patients. Next-generation sequencing has been a powerful genetic diagnostic tool in the 

investigation of DSD patients. In the present study, we used the whole exome 

sequencing (WES) to identify potentially DSD-causing allelic variants. Patients with 

familial embryonic testicular regression syndrome (ETRS) of two non-related Brazilian 

families (Family 1 (F1)- two affected brothers and the unaffected parents; Family 2 

(F2)- index patient, his unaffected sister and an affected nephew, the son of the index's 

sister) were initially selected. The patients had micropenis, absent or dysgenetic testes 

and no uterus. Genomic DNA was extracted from peripheral blood leucocytes and WES 

was performed using the Illumina-HiSeq-2500 platform. A novel heterozygous variant, 

c.923C>T, (p.Arg308Gln), in the DHX37 gene was identified in all affected members of 

the two Brazilian families and in F1’s father. Sanger sequencing confirmed the presence 

of the variant in the all of the affected members and in F1’s father and in F2’s mother. 

The presence of a founder effect in these families was investigated using 29 markers 

located on chromosome 12q and was ruled out. Thirty-five additional patients with 

sporadic 46,XY DSD associated with abnormalities of gonadal development (6 with 

ETRS and 29 with gonadal dysgenesis) were screened for variants in this novel 

candidate gene using Sanger or NGS-based targeted sequencing panel of DSD candidate 

genes (Illumina-HiSeq-2500 platform). The heterozygous variant c.923C>T 

(p.Arg308Gln) and the homozygous variant c.451G>A, (p.Arg151Trp) in the DHX37 

were identified in two sporadic SRTE patients. The heterozygous variants c.142C>T 

(p.Ala48Thr) and c.2020G>A (p.Arg674Trp) were identified in two sporadic 46,XY 

gonadal dysgenesis (GD) patients. According to the American College of Medical 

Genetics and Genomics guidelines (ACMG) the variants were classified as likely 

pathogenic (p.Arg308Gln, p.Arg674Trp), variant of uncertain clinical significance 

(p.Arg151Trp and) and benign variant (p.Ala48Thr); and all three of them were disease 

causing in more than three of the in silico prediction tools used. None of the novel 

DHX37 variants identified were found in the available population databases (EXAC, 

1000GENOME, ESP6500, gnomAD and abraOM) in more than 0.01%. Segregation 

analysis of DHX37 allelic variants was performed in 5 families and resulted in the 

autosomal dominant with incomplete penetrance and recessive inheritance patterns. 

DNA methylation pattern of the DHX37 promotor region of F1 and F2’s affected and 

unaffected members and gender-matched controls was analyzed using the Infinium 

Methylation EPIC BeadChip (Illumina). One hypomethylated CpG site in the promoter 

region of the DHX37 was only observed in F1’s father compared with the affected 

siblings, F2’s members and controls. Immunohistochemical analysis of DHX37 protein 

expression pattern was performed on testis samples of eight individuals with different 

chronological ages. This analysis revealed that in the testicular tissue of newborns, 

pubertal and adults, the DHX37 was expressed in different stages of germ cells 

maturation (present in spermatogonia, spermatocytes and spermatids and absent in 

spermatozoa). This finding suggests that DHX37 protein might have a role in the 

process of germ-cells development. The DHX37 (12q24.31) encodes a DEAH (Asp-



   

    

Glu-Ala-His) protein of the RNA helicase families, whose members are involved in 

almost all RNA-related process such as the control of cell growth, proliferation and 

differentiation processes. Previously described patients with 12q 24.31 deletions, which 

contains DHX37, showed syndromic features and genital abnormalities as hypospadias 

or micropenis. This phenotype reinforces the hypothesis that DHX37 is involved in the 

etiology of disorders in male sex development. In conclusion, a novel gene, the DHX37, 

involved in the process of development and maintenance of male gonads was identified. 

Further studies will be necessary to clarify the exact role of the DHX37 in the gene 

regulatory networks controlling human sex development. 

 

Descriptors: DHX37 gene; mutation; high-throughput nucleotide sequencing; 

testis/abnormalities; gonadal dysgenesis, 46,XY; disorders of sex development.  
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O desenvolvimento sexual nos mamíferos constitui um processo extremamente 

complexo. Em humanos, este processo pode ser dividido didaticamente em três etapas 

consecutivas e interdependentes. A primeira etapa corresponde ao estabelecimento do 

sexo cromossômico, que ocorre na fertilização e no qual o conteúdo cromossômico 

46,XY e 46,XX são identificados respectivamente no sexo masculino e no sexo 

feminino. A segunda etapa do desenvolvimento sexual consiste no processo de 

determinação gonadal (sexo gonadal), que compreende a transformação do tecido 

gonadal bipotencial em uma gônada feminina ou masculina. Um complexo sistema 

composto por inúmeros genes e proteínas sinalizadoras participa desta etapa  (1) (Figura 

1). 

 
 

Figura 1 - Rede de interação gênica no desenvolvimento gonadal fetal em mamíferos. Genes 

que desempenham um papel conhecido no desenvolvimento gonadal em humanos e 

camundongos são representados com a letra maiúscula ou somente em camundongos 

com a letra minúscula. Genes que atuam como ativadores e bloqueadores na via 

masculina estão representados na cor azul, e na via feminina representados na cor 

vermelha. Adaptado de Ono e Harley (2).  

 

A etapa da diferenciação sexual compreende todos os processos, que ocorrem 

após a formação da gônada fetal e estão relacionados a diferenciação da genitália 

interna e externa. Na puberdade, os hormônios gonadais promoverão o desenvolvimento 

dos caracteres sexuais secundários, a aceleração do crescimento, e início da função 

reprodutiva (1). 
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1.1 Determinação gonadal 

As etapas iniciais do desenvolvimento gonadal humano são idênticas nos 

embriões femininos e masculinos. Nas primeiras semanas de gestação (4ª - 5ª semanas), 

as células germinativas primordiais (CPGs) ganham mobilidade e migram do saco 

vitelino através do mesentério dorsal até alcançar a fenda gonadal (1,3). As células 

germinativas desempenham papéis diferentes na organização testicular e ovariana. As 

evidencias acumuladas indicam que o desenvolvimento testicular ocorre normalmente 

na ausência de células germinativas (3), diferentemente da gônada feminina, na qual a 

ausência das células germinativas primordiais impede o desenvolvimento ovariano 

normal. A formação dos folículos ovarianos, unidades funcionais do ovário, não ocorre 

adequadamente na ausência das células germinativas primordiais (4,5).  

Porém, estudos in vitro recentes demonstraram que as células germinativas 

poderiam influenciar o desenvolvimento testicular, especialmente a proliferação e a 

diferenciação das células de Sertoli por via sinalização parácrina. Além disso, a 

ausência de comunicação entre as células germinativas por ação autócrina indica que 

essa seria uma maneira de mantê-las vivas por evitar o estresse celular e, 

consequentemente ativação do processo apoptótico (6). Outros estudos in vivo e in vitro 

demonstraram que as células germinativas, mais especificamente nas fases dos 

espermatócitos paquítono e das espermátides imaturas, teriam um papel fundamental de 

controle da produção de inibina pelas células de Sertoli (como resposta inibitória ao 

hormônio do FSH) em ratos imaturos. Enquanto, em ratos adultos foi possível observar 

esse comportamento na fase das espermátides maduras, sugerindo que as espermátides 

são os maiores reguladores da função das células de Sertoli (7,8). 

1.1.1 Genes que participam do desenvolvimento gonadal masculino 

No processo normal de determinação testicular, a presença do gene SRY, 

localizado no braço curto do cromossomo Y, é fundamental para ativar a cascata de 

genes da via masculina, da qual participam os genes SOX9 (Sex Determining Region Y-
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box9), PGD2 (Prostaglandin D2 ou PTDGS), FGF9 (Fibroblast growth factor 9), 

GATA4-ZFPM2 (GATA binding protein 4- zinc finger protein, FOG family member 2), 

WT1 (Wilms tumor gene 1), DHH (Desert hedgehog), que serão responsáveis pela 

transformação da gônada indiferenciada (bipotencial) na gônada masculina (testículo) 

(Figura1) (2).  

A participação da via MAPK (Mitogen-activated protein kinase) no processo de 

determinação testicular foi demonstrada em mamiferos (9). No desenvolvimento 

gonadal masculino humano, a ligação do MAP3K1 à proteína RHOA promove a 

fosforilação normal de p38 e ERK1/2, o que determina um bloqueio da via da β-

catenina pela MAP3K4. Já no desenvolvimento feminino, ocorre uma hiper fosforilação 

de p38 e ERK1/2, o que promove a ativação da via da β-catenina e o bloqueio da via de 

retroalimentação positiva do SOX9, o que impede o desenvolvimento testicular normal 

(10). 

Na ausência do gene SRY, a expressão de genes da via de feminização gonadal, 

tais como o WNT4 (Wingless-type MMTV integration site family, member 4), o RSPO1 

(R-spondin 1), o CNNTB1 (b-catenin - catenin, β1), o FOXL2 (Forkhead box L2) e o 

FST (Follistatin), determina a transformação da gônada bipotencial em um ovário 

(Figura 1) (2).  

No camundongo durante os períodos embrionário e pós-natal foi observado que 

o gene Dmrt1 (Doublesex and mab-3 related transcription factor 1; OMIM*602424) 

mantém ativa a cascata masculina por ação inibitória controlando a expressão do gene 

Foxl2 (OMIM*605597). Ao contrário, na ausência do Dmrt1, na presença do Foxl2 na 

gônada masculina as células de Sertoli passam a se diferenciar em células da granulosa, 

células típicas do folículo ovariano. No tecido ovariano é possível observar a mesma 

rediferenciação celular (células da granulosa para células de Sertoli) com a ausência do 

Foxl2. Além disso, o Dmrt1 desempenha um papel regulador no controle do 

desenvolvimento e diferenciação das espermatogônias, estabelecendo a opção da 

divisão celular por mitose ao invés da divisão celular meiótica para as células 

germinativas masculinas (11,12). 
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1.2  Diferenciação da genitália masculina 

Uma vez tendo ocorrido a determinação testicular, a organização da estrutura 

testicular se estabelece através da formação dos cordões testiculares pelo agrupamento 

das células de Sertoli, que envolvem as células germinativas primordiais. Os cordões 

testiculares darão origem aos túbulos seminíferos, os túbulos retos e a réte testis (13). 

A partir da 7a semana de gestação, as células de Sertoli secretam o HAM, uma 

glicoproteína cuja ação promove a morte das células dos ductos de Müller e impede o 

desenvolvimento das estruturas do órgão reprodutor feminino (fimbrias, trompas de 

Falópio, útero e terço proximal da vagina). Moléculas sinalizadoras, como a DHH, 

secretadas pelas células de Sertoli estimulam de forma parácrina a diferenciação das 

células de Leydig. As células de Leydig fetais sintetizam o hormônio testosterona, que 

age nos ductos de Wolff promovendo o desenvolvimento das estruturas do órgão 

reprodutor masculino (ductos deferentes, epidídimo, vesícula seminal e ductos 

ejaculatórios). A testosterona secretada pelo testículo fetal é convertida perifericamente 

pela ação da enzima 5-alfa-redutase tipo 2 em diidrotestosterona (DHT), que age nos 

tecidos precursores da genitália externa. Sob a ação da DHT, o tubérculo genital origina 

a glande peniana e as pregas uretrais fundem-se ventralmente, formando o corpo 

peniano. As pregas labioescrotais crescem unindo-se na linha mediana, formando a 

bolsa escrotal, enquanto a uretra prostática se origina a partir do seio urogenital. O 

processo de formação da genitália externa masculina se completa por volta da 12a 

semana de gestação, enquanto o crescimento peniano ocorre principalmente nos dois 

últimos trimestres da gestação (3,14,15). 

1.3  Distúrbios do desenvolvimento sexual (DDS)  

Os indivíduos portadores de distúrbios do desenvolvimento sexual (DDS) 

apresentam um amplo espectro fenotípico, que pode variar desde distúrbios do 

desenvolvimento puberal e infertilidade a diferentes graus de atipia genital afetando 1 

em 4,500-5,500 da população mundial (16). O termo DDS é definido como “condições 
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congênitas na qual o desenvolvimento cromossômico, gonadal ou anatômico é atípico” 

(17). Diversos mecanismos fisiopatológicos estão envolvidos na etiologia dos DDS, 

sendo classificados em três grandes grupos: DDS por anormalidade cromossômica, 

DDS 46,XY e DDS 46,XX (Tabela 1).  

Tabela 1 - Classificação dos distúrbios do desenvolvimento sexual. 

 

Distúrbios do Desenvolvimento Sexual (DDS) 

DDS por anormalidade do sexo cromossômico  

      45,X (síndrome Turner e variantes)  
      47,XXY (síndrome Klinefelter e variantes) 
      45, X/46, XY (Disgenesia gonadal mista, DDS ovotesticular)  
      46, XX/46, XY (DDS ovotesticular - quimera)  
DDS 46,XY 

     Distúrbio do desenvolvimento testicular (disgenesia gonadal completa e parcial,    
agenesia e regressão gonadal),  
    Distúrbio da síntese da testosterona (defeito no receptor de LHCG, defeitos da 
biosíntese de esteróides da suprarrenal e testicular),      
    Distúrbio da ação da testosterona (insensibilidade androgênica completa e parcial),      
    Distúrbios da metabolização de testosterona (defeito da enzima 5 alfa redutase 2)  
    Outros (hipospádia, malformações urogenitais)  
    DDS de causa indeterminada    
DDS 46,XX 

    Distúrbio do desenvolvimento ovariano (disgenesia gonadal, DDS ovotesticular, DDS 
testicular),  
    Por excesso de andrógenos (de origem fetal, fetoplacentaria ou materna),  
    Outros (atresia vaginal, malformações urogenitais) 
    DDS de causa indeterminada 

Adaptado de Hughes et al. (17). 

1.3.1 Distúrbios de desenvolvimento sexual 46,XY 

Os DDS 46,XY podem ser causados por anormalidades nos genes envolvidos na 

cascata da determinação e diferenciação sexual masculina, pela presença de defeitos nos 

genes dos receptores hormonais ou das diferentes enzimas envolvidas nos processos da 

produção da testosterona e da sua metabolização para DHT (18). Um grupo 

significativo de pacientes portadores de DDS 46,XY permanece sem diagnóstico 

etiológico estabelecido, apesar da utilização das dosagens hormonais, dos exames 

radiológicos, histológicos e de citogenética convencional na sua investigação, eles são 

classificados como DDS de causa indeterminada. A taxa de incidência de paciente 

46,XY com DDS tem sido estimada de 1 para cada 20.000 nascidos (19). 

http://emedicine.medscape.com/article/949681-overview
http://emedicine.medscape.com/article/945649-overview
http://emedicine.medscape.com/article/1015227-overview
http://emedicine.medscape.com/article/933717-overview
http://emedicine.medscape.com/article/954110-overview
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1.3.2 Distúrbios do desenvolvimento sexual 46,XY associados a anormalidades do 

desenvolvimento gonadal 

A gônada embrionária indiferenciada potencialmente desenvolve-se em testículo 

ou ovário, mas em alguns casos podem ocorrer falhas no processo de desenvolvimento 

gonadal normal gerando gônadas disgenéticas com morfologia e função anormais. 

A etiologia da disgenesia gonadal 46,XY (DG; OMIM*400044) nas formas 

completa ou parcial está relacionada à ocorrência de anormalidades durante o processo 

de determinação testicular.  

Indivíduos com disgenesia gonadal completa (DGC) 46,XY apresentam fenótipo 

feminino, com as genitálias externa e interna femininas e a presença de gônadas 

disgenéticas constituída por tecido fibroso. Normalmente, essas pacientes procuram 

atendimento médico pela ausência do desenvolvimento de sinais puberais femininos 

(ausência de telarca e menarca). Em contraste, indivíduos portadores de disgenesia 

gonadal parcial (DGP) 46, XY apresentam um amplo espectro fenotípico com graus 

variáveis de virilização dos órgãos genitais externos e do desenvolvimento dos 

derivados müllerianos e wolffianos. A grande maioria destes pacientes são 

diagnosticados ao nascimento devido à presença de genitália externa atípica (13). Nestes 

indivíduos a análise histológica do tecido gonadal identifica frequentemente túbulos 

seminíferos hipoplásicos associados a áreas de fibrose e hialinização, semelhantes ao 

estroma ovariano. As gônadas disgenéticas de indivíduos 46,XY apresentam um alto 

risco para o desenvolvimento de tumor (20). Vários padrões de herança genética foram 

descritos em casos familiais de disgenesia gonadal 46,XY como o padrão de herança 

recessiva ligada ao cromossomo X, de doença autossômica de transmissão dominante 

ou recessiva, com expressão limitada ao sexo masculino (21,22). 

As DGs podem se apresentar como uma condição isolada ou associada a outros 

sinais clínicos, caracterizando as formas sindrômicas da doença (Tabela 2). 
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1.3.3 Síndrome de regressão testicular embrionária (SRTE) em pacientes com 

DDS 46,XY 

A síndrome da regressão testicular embrionária (SRTE) compreende um grupo 

de pacientes que apresentam frequentemente genitália externa atípica e ausência de 

tecido gonadal uni ou bilateralmente. Nestes pacientes ocorrem anormalidades no 

desenvolvimento dos ductos sexuais internos, frequentemente com involução parcial ou 

completa dos ductos de Müller e desenvolvimento variável dos derivados wolffianos.  

Nos pacientes portadores de SRTE o grau de virilização depende do tempo de exposição 

aos hormônios testiculares até a perda da gônada, podendo resultar desde uma genitália 

externa feminina normal até uma genitália masculina com micropênis e gônadas não 

palpáveis. No entanto, o padrão anormal do desenvolvimento dos ductos sexuais e da 

genitália externa em muitos pacientes, indica que o tecido testicular já era anormal antes 

de sua regressão. Alguns autores classificam este grupo de pacientes como um espectro 

dos pacientes portadores de DG parcial 46,XY (23).  

1.3.4 Investigação da etiologia molecular das disgenesias gonadais 46,XY 

Embora a técnica tradicional de sequenciamento de DNA pelo método de Sanger 

ainda seja a mais utilizada na investigação diagnóstica dos DDS 46,XY, nos pacientes 

portadores de anormalidades do desenvolvimento gonadal a eficiência desta 

metodologia é baixa, permitindo estabelecer o diagnóstico em menos de 40% dos 

pacientes (24–26). O grande número de genes envolvidos no processo de 

desenvolvimento testicular, candidatos potenciais para a etiologia das disgenesias 

gonadais, torna esta abordagem gene a gene, um trabalho árduo e demorado e com uma 

aplicação diagnóstica limitada na prática clínica (Tabela 2). Variantes alélicas 

patogênicas nos genes SRY, NR5A1/SF1 e MAP3K1 são as causas genéticas mais 

frequentemente encontradas na forma isolada de DG 46,XY, de forma que o estudo 

destes genes deve ser priorizado na investigação diagnóstica desses pacientes (27–29). 
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Tabela 2 -  Genes envolvidos na etiologia da disgenesia gonadal (DG) 46,XY. 

 

Adaptado do OMIM (2017; Online Mendelian Inheritance in Man, disponível no site: 

http://www.omim.or).  

A presença de características sindrômicas em pacientes com DG 46,XY permite 

a seleção para estudo de genes candidatos relacionados ao fenótipo, o que aumenta 

muito a probabilidade de sucesso na elucidação da etiologia da DG. Assim, mutações no 

gene WT1 estão associadas à etiologia de nefropatias e predisposição ao 

desenvolvimento de tumor de Wilms, mutações no SOX9 à displasia campomélica e 

mutações no GATA4 a anomalias cardíacas além das anormalidades gonadais (15,30–

32). 

O excesso de expressão (como múltiplas cópias de genes da via feminina da 

determinação gonadal) ou a insuficiência da expressão (deleção∕haploinsuficiência de 

Localização Fenótipo 
Número MIM 

do fenótipo 
Gene/Locus 

Número MIM do 

gene/locus 

1p36.12 DG 46,XY, sensível à 

dosagem 

611812 WNT4 603490 

5q11.2 DG 46,XY 613762 MAP3K1, MEKK1, 

MEKK, SRXY6 

600982 

8q23.1 DG 46,XY 616067, 615542 ZFPM2, FOG2, DIH3, 
SRXY9, GATA4 

603693, 600576 

9p24.3 DG 46,XY sindrômica 154230 DEL9p24.3, 
C9DELp24.3, SRXY4 

154230 

9q33.3 DG 46,XY 612965 NR5A1, FTZF1, FTZ1, 

SF1, AD4BP, POF7, 

SRXY3, SPGF8 

184757 

10p15.1 DG 46,XY 614279 AKR1C2, DDH2, DD2, 
HAKRD, SRXY8 

600450 

11p13 DG 46,XY sindrômica 194080,136680,194070 WT1 607102 

12q13.12 DG 46,XY 233420 DHH, SRXY7, 
GDXYM 

605423 

16q23 DG 46,XY 400044 WWOX 605131 

17q24 DG 46,XY sindrômica e 

não sindrômica, 

616425, 114290 SRXY10, SOX9 616425, 608160 

17q25.3 DG 46,XY? 613080 CBX2, M33, SRXY5 602770 

Xq13 DG 46,XY sindrômica 309580, 301040 ATRX 300032 

Xp21.2 DG 46,XY, sensível à 
dosagem 

300018 DAX1, AHC, AHX, 
NR0B1, SRXY2 

300473 

Xp22 DG 46,XY sindrômica 300215 ARX 300382 

Yp11.2 DG 46,XY  400044 SRY, TDY, TDF, 

SRXY1 

480000 

http://www.omim.org/geneMap/5/156?start=-3&limit=10&highlight=156
http://www.omim.org/entry/613762
http://www.omim.org/entry/600982
http://www.omim.org/entry/600982
http://www.omim.org/entry/600982
http://www.omim.org/geneMap/8/414?start=-3&limit=10&highlight=414
http://www.omim.org/entry/616067
http://www.omim.org/entry/603693
http://www.omim.org/entry/603693
http://www.omim.org/entry/603693
http://www.omim.org/geneMap/9/2?start=-3&limit=10&highlight=2
http://www.omim.org/entry/154230
http://www.omim.org/entry/154230
http://www.omim.org/entry/154230
http://www.omim.org/entry/154230
http://www.omim.org/geneMap/9/420?start=-3&limit=10&highlight=420
http://www.omim.org/entry/612965
http://www.omim.org/entry/184757
http://www.omim.org/entry/184757
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http://www.omim.org/entry/613080
http://www.omim.org/entry/602770
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genes masculinizantes) dos genes envolvidos no processo de determinação gonadal 

causam desequilíbrio das vias gênicas e determinam a formação de gônadas 

disgenéticas em indivíduos com cariótipo XY (33). Testes genéticos para identificar a 

variação do número de cópias gênicas utilizando o método de Multiplex Ligation-

dependent Probe Amplification (MLPA) para os genes SRY, SOX9, NR0B1/DAX1, 

DMRT1-3, NR5A1/SF1, WNT4 e WT1 estão disponíveis no comércio e são úteis na 

pesquisa etiológica das disgenesias gonadais pelo efeito de dosagem desses genes 

(Tabela 2). Porém, o uso desta técnica pressupõe a suspeita do(s) gene(s) candidato(s) 

para a etiologia da disgenesia, o que constitui uma limitação desta metodologia (34). 

As técnicas de citogenética molecular, como os microarranjos de hibridização 

genômica comparativa utilizando oligonucleotídeos (CGH arrays) e polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNP arrays) que avaliam todo o genoma, são sensíveis para detectar 

pequenas variações no número de cópias de genes ou de fragmentos cromossômicos e 

permitem a identificação de desequilíbrios genômicos submicroscópicos como 

microdeleções e microinserções em ampla escala do genoma. Ambas as abordagens são 

úteis na investigação diagnóstica dos pacientes portadores de DG 46,XY (34–38). 

As novas estratégias de sequenciamento de DNA de alto desempenho permitem 

o sequenciamento e análise de milhares de fragmentos de nucleotídeos em paralelo, 

gerando cada vez mais dados em menor tempo. A tecnologia de sequenciamento de 

nova geração é predominantemente uma metodologia de identificação de variantes de 

DNA, com a capacidade de detectar substituições de pares de bases e de pequenas 

inserções e deleções envolvendo poucas bases nucleotídicas (34,39). 

A utilização do sequenciamento de alto desempenho, sequenciamento exômico 

ou genômico, na investigação diagnóstica de pacientes com DDS 46,XY, e em 

particular em pacientes portadores de anormalidades do desenvolvimento gonadal, tem 

permitido a identificação de novos genes candidatos envolvidos na etiologia dos DDS 

46,XY, assim como a identificação de novas variantes alélicas, microdeleções e 

microinserções em genes conhecidos das vias de determinação e diferenciação sexual  

(34,40,41).  
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A técnica de sequenciamento exômico identificou pela primeira vez novas 

variantes alélicas do gene FOG2/ZFPM2 em portadores de DG 46,XY, membros de 

duas famílias não aparentadas (42). Estes achados foram confirmados no 

sequenciamento pelo método de Sanger e vários ensaios biológicos realizados com as 

proteínas FOG2 mutadas demonstraram uma mudança significativa na atividade 

biológica das novas proteínas, indicando a associação destas variantes gênicas com a 

falência do desenvolvimento testicular. 

A identificação da primeira mutação com perda de função do gene HHAT 

(hedgehog acil-transferase) em uma criança com disgenesia testicular e condrodisplasia 

foi possível com a utilização da técnica de sequenciamento exômico paralelo em larga 

escala (SEPLE) (43).  

Recentemente, Eggers e colaboradores utilizaram a metodologia do 

sequenciamento de nova geração na investigação etiológica de uma coorte internacional 

de 278 pacientes com DDS 46,XY (44). Os pesquisadores identificaram 187 variantes 

alélicas raras em 28 genes reconhecidamente causadores de DDS incluídos em um 

painel customizado de genes-alvo, constituído por 1031 genes de relevância clinica ou 

de pesquisa associados ao desenvolvimento gonadal (13 genes para DDS 46,XY e 4 

genes para DDS 46,XX), diferenciação gonadal (23 genes), à via esteroidogênica (18 

genes) e outras anormalidades gonadais (5 genes). A maioria das variantes identificadas 

(62%) eram variantes novas. Neste estudo, os autores obtiveram resultados que 

permitiram estabelecer o diagnóstico genético em: 40% (21/52) dos pacientes com 

distúrbios do desenvolvimento gonadal, em 60% (22/37) dos pacientes portadores de 

distúrbios na síntese ou ação androgênica, em 32% (18/56) dos pacientes com 

hipospadia ou criptorquidismo ou doença sindrômica e em 43% (57/133) dos pacientes 

com DDS 46,XY de origem desconhecida.  
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O estudo de casos familiais de DDS 46,XY associados a anormalidades do 

desenvolvimento gonadal é fundamental na identificação de novas variantes e 

especialmente de novos genes candidatos pela metodologia de sequenciamento de nova 

geração, devido ao seu grande potencial informativo.  

O grande número de pacientes 46,XY portadores de DDS associados a  

anormalidades no desenvolvimento gonadal sem etiologia genética estabelecida indica 

que defeitos em um ou múltiplos genes ainda desconhecidos poderiam exercer papel(is) 

preponderante(s) na determinação testicular.  

No presente estudo, visamos contribuir na elucidação da etiologia dos DDS 

46,XY e ampliar os conhecimentos das vias gênicas envolvidas no processo de 

formação e de manutenção do tecido testicular, promovendo um melhor 

acompanhamento destes pacientes e um aconselhamento genético familiar mais 

adequado. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Estabelecer o diagnóstico molecular em pacientes com DDS 46,XY associados a 

anormalidades do desenvolvimento gonadal: 

 

a. Pesquisar a presença de variantes alélicas potencialmente causadoras de 

doença em pacientes com SRTE familial por sequenciamento exômico 

paralelo em larga escala; 

 

b. Ampliar o estudo através da análise do(s) novo(s) gene(s) candidato(s) 

selecionado(s) em uma coorte de pacientes com DDS 46,XY associados 

anormalidade do desenvolvimento gonadal esporádicos; 

 

c. Caracterizar a expressão da(s) proteína(s) selecionada(s) potencialmente 

causadora(s) de doença em tecidos testiculares humanos normais; 

 

d. Estabelecer um provável mecanismo de participação da(s) nova(s) 

proteína(s) eventualmente identificada(s) nas vias envolvidas no 

desenvolvimento gonadal. 
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4.1  Considerações Éticas 

Este projeto de estudo foi aprovado pelo Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (Cappesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (nº 981.037). Todos os pacientes ou tutores legais assinaram 

o termo de consentimento de livre esclarecimento (TCLE utilizado está disponível no 

Anexo A). 

4.2  Pacientes 

Todos os pacientes selecionados para este estudo são acompanhados no 

Ambulatório da Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento (Unidade A1MN 

1003) da Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. O diagnóstico de DDS 46,XY associados a anomalias do desenvolvimento 

gonadal baseou-se na avaliação clínica, hormonal, citogenética, radiológica e 

histológica realizada na investigação etiológica e tratamento dos pacientes com DDS 

46,XY seguidos no referido Serviço.  

4.2.1 Descrição fenotípica dos pacientes com SRTE familal 

Duas famílias não aparentadas e não consanguíneas de pacientes portadores de 

DDS 46,XY associados a anormalidades do desenvolvimento gonadal foram 

inicialmente selecionadas e estudadas por sequenciamento exômico paralelo em larga 

escala (SEPLE). Os 4 pacientes, membros das duas famílias selecionadas (F1 e F2; 

Figura 2), apresentavam características fenotípicas muito semelhantes, a saber: presença 

de genitália externa masculina com micropênis e gônadas não palpáveis, ausência de 

útero e gônadas disgenéticas ou ausentes no estudo a histológico. Estes pacientes foram 

classificados como portadores de síndrome de regressão testicular embrionária (SRTE). 
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Figura 2 - Heredrogramas das duas famílias não relacionadas portadoras de SRTE familial. 

Pacientes índices são indicados pela seta preta. Todos os afetados do sexo social 

masculino estão representados pelo quadrado preenchido de cor preta (F1. III2 e III3; 

F2.II4), e o símbolo quadrado contendo um círculo não preenchido (F2.III2) 

representa o paciente com cariótipo 46,XY com mudança do sexo de registro 

masculino para o sexo feminino. ND: DNA não disponível. 

4.2.2 Descrição fenotípica dos pacientes com SRTE esporádicos 

Na ampliação do estudo inicial, que avaliou os pacientes com doença familial, 

uma coorte de 35 pacientes portadores de doença não familial foi adicionada ao estudo. 

Os novos pacientes incluídos consistiam em: 

1) Seis pacientes portadores de SRTE esporádica foram estudados pelo método de 

Sanger para pesquisa de variantes alélicas no gene candidato identificado, 

2) Vinte e nove pacientes portadores de disgenesia gonadal (10 - forma complete, 

19 - forma parcial) foram estudados inicialmente pelo método de Sanger e 

finalizado pelo painel customizado para para pesquisa de variantes alélicas no 

gene candidato identificado.  

a) Os pacientes foram classificadas como:  

i. Disgenesia gonadal completa: presença de ambas as gônadas em 

fita, estruturas müllerianas bilaterais e um fenótipo feminino 

normal. 

ii. Disgenesia gonadal parcial: caracterizada por diferentes graus de 

diferenciação testicular, um misto de derivados müllerianos e 

wolfianos e genitália externa atípica.  

Nesta coorte de pacientes, alterações em genes classicamente reconhecidos como 

membros da cascata da determinação testicular (SRY, NR5A1, FGF9, FGFR2, GATA4, 

MAP3K1, DMRT1, DHH, CBX2, DAX, FOG2) foram previamente pesquisados pelo 
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método de sequenciamento por Sanger e nenhuma variante alélica causadora de doença 

foi identificada (45).  

Um fluxograma contendo informações dos pacientes selecionados e das técnicas 

utilizadas no estudo está representado na figura 3: 

 

Figura 3 - Classificação dos grupos de pacientes portadores de DDS 46,XY e métodos 

selecionados para o estudo.  

4.3  Grupo de indivíduos controles Brasileiros 

Foram selecionados 202 indivíduos controles sem história familiar de 

infertilidade ou distúrbios do desenvolvimento sexual do banco de DNA do laboratório 

de Hormônios e Genética Molecular/LIM 42 e 777 indivíduos do banco de dados da 

população Brasileira SELA (composto por 168 pacientes portadores de endocrinopatias 

não relacionadas aos DDSs e oriundos de diferentes regiões do Brasil) e abraOM 

(composto por 609 idosos da cidade São Paulo) [disponível no site: 

http://abraom.ib.usp.br]). SELA - Laboratório de sequenciamento em larga escala, 

multiusuário da Faculdade de Medicina da USP, financiado pela FAPESP (número do 

processo: 14/50137-5).    

4.4  Análise Molecular 

Os estudos utilizando técnicas de biologia molecular foram desenvolvidos nos 

Laboratórios de Hormônios e Genética Molecular LIM/42 da Disciplina de 
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Endocrinologia, Laboratório de Citogenética, LIM 03 do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP e no Laboratório de Sequenciamento da ESALQ-USP. 

4.4.1 Extração do DNA a partir de sangue periférico  

As amostras de DNA genômico foram obtidas a partir de leucócitos de sangue 

periférico dos pacientes e familiares selecionados e o DNA genômico foi isolado 

utilizando o método convencional de extração salting out (46). A concentração e a 

pureza do DNA foram mensuradas pelo espectrofotômetro (Biophotometer Eppendorf, 

EUA), que se espera A260/280 de 1.8-2.0, e pelo gel de agarose de 1%, 

respectivamente. A extração foi realizada seguindo-se o protocolo padronizado no 

Laboratório de Hormônios e Genética Molecular/LIM42 da Disciplina de 

Endocrinologia pela técnica Cristina Rossi.  

4.4.2 Sequenciamento exômico paralelo em larga escala (SEPLE) e 

bioinformática 

Para identificarmos variantes alélica e/ou novos genes potencialmente 

candidatos aos DDSs selecionamos inicialmente membros afetados (e seus parentes 

disponíveis) de duas famílias não aparentadas portadoras de SRTE.  

O sequenciamento dos exomas foi realizado na plataforma HiSeq2500 da 

empresa Illumina na configuração paired-end que permite sequenciar o DNA genômico 

com alta qualidade a partir da região terminal dos fragmentos. Bibliotecas foram 

construídas a partir do DNA genômico disponível dos membros afetados e não afetados 

das duas famílias não aparentadas (F1 e F2), de acordo com o protocolo do kit Nextera 

Exome Enrichment (cat. FC-121-1204; Illumina, EUA). Foram estudados: (a) 2 irmãos 

portadores de síndrome de regressão testicular embrionária (SRTE), o pai e a mãe não 

afetados; (b) Paciente índice e o sobrinho portadores de SRTE e a sua irmã não afetada 

(mãe do sobrinho) (Figura 3). Etapas do preparo para o SEPLE foram descritas 

resumidamente a seguir (Figura 4). 
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Figura 4 - Etapas do SEPLE realizado pelo kit Nextera Enrichmment DNA (Ilumina). 

 

O DNA genômico foi submetido inicialmente à fragmentação enzimática 

resultando em fragmentos com tamanhos variáveis entre 150-350 pares de bases. 

Durante este processo, foram selecionados amplicons através de sondas específicas. 

Estes amplicons foram pré-estabelecidos pelo fabricante e correspondem a regiões 

codificadoras, regiões das junções exon-intron (constituídas por sequencias com menos 

de 150 pares de bases) que poderiam alterar sítios de splicing, regiões promotoras, 

regiões alvos de RNA não codificadores e também as regiões 3’UTR e 5'UTR 

(untranslated regions). As sequencias adaptadoras e sequencias barcode (“etiquetas” 

que facilitariam a identificação de um único paciente dentro de uma mistura de 

bibliotecas de DNAs) foram incorporadas às extremidades de cada fragmento. As 

sequencias adaptadoras permitem a hibridação e a amplificação dos fragmentos dentro 

da célula de fluxo durante o processo de sequenciamento. Na reação de sequenciamento 

do exoma das amostras foi utilizado 50 ng do DNA dos pacientes deste estudo foram 

realizadas no Laboratório de Sequenciamento da ESALQ-USP, cujo responsável é o 

Prof. Dr. Luiz Lehmann Coutinho. 

As análises por instrumentos de bioinformática dos dados obtidos no 

sequenciamento do exoma das amostras dos membros das duas famílias portadoras de 

SRTE foram executadas pelo Dr. Antonio Marcondes Lerário.  
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Preparação dos arquivos brutos para análise das variantes 

As análises por instrumentos de bioinformática dos dados obtidos no 

sequenciamento do exoma das amostras dos membros das duas famílias foram 

executadas pelo Dr. Antonio Marcondes Lerário. Esta análise consistiu no alinhamento 

dos dados brutos (arquivos FASTQ; 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/), estes foram alinhados ao 

genoma referência hg19/GRCh37 através do software BWA (Burrows-Wheeler Aligner, 

http://bio-bwa.sourceforge.net) (47). Posteriormente, foi realizada a ordenação de 

acordo com as coordenadas genômicas e a marcação dos fragmentos duplicados, através 

do software biobambam2 (48). 

 Os arquivos BAM (duplicata do arquivo SAM, single alignment multiple) 

resultantes foram submetidos ao realinhamento local ao redor de indels (deleções e 

inserções) e à recalibração dos escores de qualidade através de ferramentas específicas 

do Genome Analysis Toolkit (GATK, http://www.broadinstitute.org/gatk/). Todas as 

amostras passaram no controle de qualidade, com média de 92,06% de bases 

sequenciadas com cobertura mínima de 5X. A média de qualidade de mapeamento foi 

maior do que 40X. 

As variantes discordantes da sequencia-referência, a qual resulta na geração de 

arquivo VCF (Variant Call Format), foram identificadas através da ferramenta Unified 

Genotyper do programa GATK. Este arquivo contém uma listagem (por amostra) de 

todos os pontos em que há divergência em relação ao genoma-referência. Após a 

filtragem e a identificação das variantes com baixos escores de qualidade, são realizadas 

múltiplas análises através do programa ANNOVAR (informações atualizadas sobre esse 

programa estão disponíveis no site http://annovar.openbioinformatics.org/en/latest/; (49) 

que incluem: 1) a localização da alteração nucleotídica em relação à sua posição no 

gene, bem como seu efeito na proteína, no caso de alterações em regiões codificadoras; 

e 2) os dados referentes à frequência da alteração nucleotídica em bancos de dados 

populacionais e em bancos de dados de variantes alélicas com significado clínico foram 

avaliados. 

 

Etapas da filtragem das variantes a partir do arquivo VCF 

http://www.broadinstitute.org/gatk/)
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As etapas de filtragens das variantes a partir do arquivo VCF foram as seguintes: 

a) Na primeira etapa da filtragem levamos em consideração a segregação 

familiar. Nas famílias com mais de um indivíduo sequenciado, o cenário de 

segregação mais provável foi escolhido para execução, seguido das demais 

ocasiões em ordem de probabilidade. Por exemplo, para dois irmãos 

afetados, filhos de pais não afetados, não consanguíneos, foi feita a 

comparação direta de variantes em heterozigose composta (duas variantes 

heterozigotas em um mesmo gene), em seguida a comparação direta de 

variantes em homozigose (menos provável devido à não consanguinidade 

dos pais da família 1), e finalmente a comparação direta de variantes em 

heterozigose simples (apenas uma variante heterozigota por gene; uma 

situação ainda menos provável porque pressupõe mosaicismo germinativo, 

considerando pais não afetados); 

b) Em seguida, foram eliminadas variantes em regiões intergênicas, intrônicas 

sem impacto em splicing (variantes que não levam alteração no sítio de 

splicing alternativo), não traduzidas (3’UTR e 5’UTR), alvos de RNAs não 

codificantes e downstream; 

c) Na próxima etapa consistia na filtragem de variantes com frequência alélica 

mínima maior que 0,5%, usando a integração da solução de filtragem com os 

bancos de dados populacionais: 1000 Genomes 

(http://www.1000genomes.org/ensembl-browser), dbSNP (Short Genetic 

Variations, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/), além dos bancos de exomas 

ESP6500 (Exome Sequencing Project, https://esp.gs.washington.edu) e 

ExAC Browser (Exome Aggregation Consorsitum, 

http://exac.broadinstitute.org/).  

d) As variantes não sinônimas foram filtradas utilizando os programas Mutation 

Taster (disponível no site: http://www.mutationtaster.org), Mutation 

Assessor (disponível no site:  http://mutationassessor.org/r3/), SIFT 

(disponível no site:   http://sift.jcvi.org), Polyphe-2 (disponível no site:    

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/), CADD (disponível no site:     

http://cadd.gs.washington.edu/score) e GERP++ (disponível no site:      

http://mendel.stanford.edu/SidowLab/downloads/gerp/) e entre outros. 

http://exac.broadinstitute.org/)
http://mendel.stanford.edu/SidowLab/downloads/gerp/
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e) Variantes com conta alélica (AC, allele count) mínima menor que 6 e a 

frequência alélica (AF, allelic frequency) mínima menor que 0,5 foram 

mantidas pelas filtragens; consideramos apenas as variantes dentro de uma 

quantidade de pacientes analisados e da raridade da doença. 

f) As variantes alélicas encontradas foram classificadas em cinco categorias 

principais: patogênicas, provavelmente patogênicas, variantes de 

significância clínica incerta (VSCI), provavelmente benignas e benignas de 

acordo com as diretrizes do American College of Medical Genetics and 

Genomics (50,51).  

 

Bancos de dados populacionais adicionais 

 

Cento e sessenta e oito pacientes Brasileiros com diferentes doenças do nosso 

banco de dados SELA (financiado pela FAPESP – número do projeto temático 

2013/02162-8) e 609 indivíduos saudáveis do Arquivo Brasileiro Online de Mutações 

(ABraOM, disponível no site http://abraom.ib.usp.br) foram utilizados para o estudo da 

frequência alélica das variantes candidatas à SRTE. Os indivíduos registrados no banco 

de dado populacional gnomAD (Genome Aggregation Database, disponível no site 

http://gnomad.broadinstitute.org/about) também foram utilizados como indivíduos 

controles neste estudo.  

4.4.3 Desenho e sequenciamento do painel customizado de genes envolvidos em 

DDS.   

O painel customizado de genes-alvo associados ao DDS para SEPLE. Este 

painel, foi elaborado a partir da ferramenta AgilentSureDesign 2.0 (Agilent 

Technologies, EUA) e realizado pela plataforma Illumina (Illumina, Inc, San Diego, 

CA, EUA). Essa ferramenta desenha sondas específicas para seleção e captura das 

regiões genômicas de interesse (Tabela 3). A análise etiológica molecular dos casos 

esporádicos foi inicialmente realizada por Sanger, e esta técnica foi substituída após a 

introdução do uso do painel customizado na rotina do laboratório. 

Tabela 3 – Listas dos 62 genes que foram estudados no painel customizado para DDS. 

  

Genes envolvidos na determinação gonadal 
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AMH DMRT2 LHX1 FOXL2 SOX9 PBX1 WWOX 

CBX2 FGF9 MAMLD1 NANOS3 SRY AXIN1  

CITED2 FGFR2 MAP3K1 PTDGS STAG3 PAX2  

DHH GATA4 NR0B1 RSPO1 WNT4 NANOS2  

DHX37 GSK3B NR5A1 RSPO2 WXT1 TCF21  

DMRT1 GDF9 BMP15 SOX3 ZFPM2 TES  

Genes envolvidos na síntese hormonal  

AKR1C2 AKR1C3 AKR1C4 CYP17A1 CYP19A1 HSD11B1 HSD17B3 

HSD3B2 POR SRD5A2 STAR RAC1 CYP21A2  

Genes envolvidos com receptores hormonais 

AMHR2 ESR2 FSHR LHCGR ESR1   

Genes envolvidos com malformações genitais sindrômicas 

ARX ATRX DHCR7 HNF1B CDH7   

4.4.4  Amplificação de DNA genômico por reação de polimerização em cadeia 

(PCR) 

Para confirmar a presença da variante c.923C>T (p.Arg308Gln) no gene DHX37 

identificada por SEPLE e associada ao quadro clínico dos membros afetados das duas 

famílias estudadas foi utilizada a técnica de sequenciamento por Sanger. Esta mesma 

técnica foi utilizada na investigação dos outros pacientes portadores de DDS 46,XY 

incluídos no estudo.  

Vinte oligonucleotídeos diretos e reversos, flanqueando a região promotora e as 

regiões codificadoras do DHX37 (ENST00000308736, disponível no site 

www.ensembl.org/index.html) foram desenhados utilizando o sistema Primer3 

(http://www.bioinformatics.nl/cgibin/primer3plus/) assim como dois oligonucletídeos 

para o exon 6 do GATA4 (ENST00000528712). Os oligonucleotídeos utilizados estão 

descritos na Tabela 4 e os protocolos das PCRs para as amplificações do DNA para 

ambos os genes, GATA4 e DHX37, nas tabelas 5 e 6 respectivamente.  

Tabela 4 - Sequências de oligonucleotídeos específicos para amplificação dos 27 exons do 

DHX37 e para o exon 6 do GATA4.  
 

 

Exon 

                                         Oligonucleotídeos 5’ – 3’ 

                   Sense (F)                                           Antisense (R)                                       

Tamanho do 

fragmento (pb) 

DHX37    

1 ACA CAA CCC GGA AGT CTC AC  CCA CCC GAG AGT CCT GAA G 299 

2 AGA TCC CCC TGT TCC TGT GT GAC ACC CTC AGG AGG AGA GA 370 

3 CGC CGA TTT TAA AGA CTC CA CAA TGA ATT TTC AGC CAC TCA 367 

4 CTG AGG CAG AAA GGG GTA TG ACA TGG AGG CAC AGA GAA GG 546 

5 CAT CTG TTC AGC ACC CAT GT TGA AGT CAC ACA GCA TGC AC 377 

6  GTG GAA CTG CAT GAG GCT TT CAC CTC CTC CTG GGC TTC 247 

7 ACG GCC TGC CTT GTA GTG TGC TCA TAT CCC AGG TGA CA 258 

8 TCC TCA AGT GGG AGT TCT GG GTA CAA CGG GGA ACA GGT GA 292 

http://www.bioinformatics.nl/cgibin/primer3plus/)
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9-10 CAT CCA GAA AGG GGC AGA G GGA CTT TTC TGA GCC ACT CG 666 

11-12 ATG GCT TGG CAG GTG CTT CAC TTA AAC CTA AGC AGC CAC A 597 

13 GGC ACC TGT CTT CCT GCA C GTG CCA GGC AGT TTC AAG A 367 

14-15 AAG AAA GGA GCT CTG GTG GA GGC AGG ACA CGG AAC ATA CT 839 

16 GTC CCG GTT TCT GTC TGC CAC CAG CAG ACC CAG CTC 291 

17-18 AGA GAG GGG TTG GAG GGA GT CAA CCT CTA CCT CCT GGG TTC 668 

19-20 GAG CCT GTC CCG ATG AAT AA TGC AAA CGT GGA CTC TAT GG 521 

21 CTG AGC ATG GTT GGG ACT TT ACA GCT GAG AGG GAA CAA GC 366 

22-25 TCA GAT TCT TCT CCT GGG TTG TGT GTG TGG TGC TTT GTC CT 995 

26-27 GAT GCC TGC CCT GCT TTC GCT TGA CCC ACT TCC TGA GA 589 

GATA4    

6 CCC CGG CAA ATG TAG ATA AA GCA AGC AGT GAG CTA CCC TC 393 

 

O protocolo de PCR para as foi realizado no volume total de 25μl com um mix 

de reação contendo 200–500 ng DNA genômico, 0.2 mM de dNTPs, 1.5 mM de MgCl2, 

10 pmol cada oligonucleotídeo, 5x de PCR buffer e 1.25 U de Go Taq DNA polymerase 

(Promega, EUA). Para a amplificação do exon 13 do DHX37 foi adicionado ao mix de 

amplificação, anteriormente descrito, 5 M de betaína (Invitrogen, EUA) e para a 

amplificação dos exons 17-18 foi adicionado 0.625 µL de formamida Hi-Di (Applied 

Biosystems, EUA). As amostras foram amplificadas de acordo com os protocolos 

descritos nas tabelas abaixo: 

Tabela 5 - Protocolo de amplificação para os 27 éxons do gene DHX37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Protocolo de amplificação para o éxon 6 do GATA4. 

 

Temperatura Tempo Número de ciclos 

96°C 5 min x 1 

96°C 45 sec x 35 

60ºC 45s 

Temperatura Tempo Número de ciclos 

95°C 5 min x 1 

95°C 30 s x 35 

60 ºC 30s 

72°C 30s 

72°C 10 min x 1 

15°C ∞  
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72°C 45s 

72°C 10 min x 1 

15°C ∞  

 

O produto amplificado foi quantificado através de uma eletroforese em gel de 

agarose (Invitrogen, EUA) a 1% em TAE (0,004 M Tris, ácido acético glacial, 0,001 M 

EDTA, pH 8) contendo SYBR Safe DNA Gel Stain (Invitrogen, EUA) na concentração 

de 0,8 µg/mL de gel, utilizando-se como padrão de massa 500 ng do marcador de peso 

molecular 1 Kb (Invitrogen, EUA). 

4.4.5 Sequenciamento automático direto (método de Sanger) 

Para o sequenciamento, foi aproximadamente 30 ng do produto amplificado para 

a uma reação de purificação enzimática com 10 U da enzima exonuclease (ExoSAP-IT, 

GE Healthcare Life Sciences, EUA) durante 15 minutos a uma temperatura de 37°C, 

seguida por 15 minutos a 80°C para inativação da enzima. Após a purificação, o 

material foi submetido a uma reação de sequenciamento utilizando o kit ABI Prism 

BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems, EUA). 

Utilizou-se 20 ng do produto purificado, 1 µL de ABI Fsm BigDye Terminator Cycle 

Sequencing Ready Reaction, 1 µL de tampão de sequenciamento e 5 pmol de um dos 

oligonucleotídeos específicos para cada exon que foram submetidos a um protocolo no 

termociclador (modelo 9700, Applied Biosystems, EUA) com 25 ciclos de 96°C por 10 

segundos, 50°C por cinco segundos e 60°C por quatro minutos. 

O produto da reação de sequenciamento foi transferido para uma placa de 96 

poços (MicroAmp optical 96-well Reaction Plate, Applied Biosystems, EUA) e 

precipitado de acordo com o protocolo de isopropanol/etanol (Applied Biosystems, 

EUA). Após o acréscimo de 15 µL de formamida (Formamida Hi-Di, Applied 

Biosystems, EUA) em cada poço da placa, esse produto foi submetido a uma 

eletroforese capilar no sequenciador automático ABI Prism 3100 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, EUA). A análise foi realizada pelo programa 3130 XL 

Sequencing Analysis (Applied Biosystems, EUA). 
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4.4.6 Análise do efeito fundador nas famílias 1 e 2 com a variante p.Arg308Gln 

Para o estudo do efeito fundador da variante (p.Arg308Gln) no gene DHX37 

encontrada nas duas famílias não aparentadas, vinte e nove marcadores (polimorfismos 

localizados a uma distancia de -3111 a 7236 kb) situados no braço longo do 

cromossomo 12 foram selecionados a partir dos dados gerados pelo SEPLE. Para 

análise dos marcadores foi utilizado o programa Beagle (disponível no site: 

http://faculty.washington.edu/browning/beagle/beagle.html) pelo bioinformata Dr. 

Antonio Marcondes Lerário. 

4.4.7  Análise de interação de proteína por ferramentas de bioinformática 

Para avaliarmos as interações do gene DHX37 e genes envolvidos na cascata do 

desenvolvimento gonadal, nós utilizamos o site NCBI (disponível no site: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov). As redes de interações de proteínas foram geradas a 

partir dos sites Biogrid e String (disponíveis nos sites: https://thebiogrid.org e 

https://string-db.org, respectivamente). 

Com base nestas evidências, sugerimos um novo modelo da via de determinação 

gonadal com a participação do DHX37 que será confirmado através de um estudo in 

vitro baseado nos experimentos propostos por Loke et al (10). 

4.4.8 Análise estatística 

A distribuição genotípica e a frequência alélica entre pacientes com DG 

46,XY/SRTE e o grupo controle foram avaliadas em tabelas de contingência, pelo teste 

Qui-quadrado2. Para a análise de dados, foi utilizado o programa SigmaStat v2.03 

(SPSS, Inc., EUA).  

4.4.9 Análise do padrão de metilação da região promotora do gene DHX37 

Para avaliar a condição de variabilidade da expressão fenotípica da variante 

p.Arg308Gln no gene DHX37 identificada nos membros da Familia 1, pai carreador 

assintomático da variante e filhos afetados, que sugere a presença de um padrão de 

herança autossômica com penetrancia incompleta realizamos a análise do padrão de 
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metilação de ilhas CpG presente na região promotora do DHX37. Essa análise foi 

realizada em amostras de DNA de membros afetados e não afetados da família 1 e 2, 

portadores da variante p.Arg308Gln no DHX37, e comparados a amostras de indivíduos 

controles (feminino e masculino) pareados para a faixa etária (idade média de 30.2 

anos) (52). 

Neste estudo foi utilizado o kit Infinium Methylation EPIC BeadChip 850K 

(Illumina, EUA) e realizado de acordo com as instruções do fabricante. As diferentes 

etapas do ensaio estão esquematizadas (Figura 5).  

  

Figura 5- Etapas do estudo de metilação segundo o protocolo do kit Infinium Methylation EPIC 

BeadChip 850K (Illumina). 

 

O BeadChip 850K contém sondas de 50 pares de bases cobrindo mais de 

850.000 sítios CpGs localizados nas regiões enhancer identificadas pelos projetos 

ENCODE (53,54) e FANTOM5 (55). As sondas foram distribuídas sobre a região 

promotora (TSS200 e TSS1500), 5’ UTR, primeiro éxon, corpo gênico, 3’ UTR e 

intergênica (56). 

Brevemente, duzentos e cinquenta nanogramas de DNA foram tratados com 

bisulfito de sódio, para converter as citosinas não metiladas em uracila, fragmentados 

por ação enzimática e amplificados pela reação da polimerase dentro da célula de fluxo 

(flowcell) no equipamento iScan (Illumina, EUA). Este estudo e análise dos dados 

foram realizados pelo Laboratório de Citogenética do HCFMUSP (LIM03), cuja 

responsável é a Dra. Leslie Domenici Kulikowski.  
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No beadchip existem sondas diferentemente desenhadas e distribuídas em duas 

partes: Infinium I e II. No Infinium I, consiste de duas sondas (metilada e não metilada) 

por locus para sítios CpG foram distribuídas ao longo do DNA genômico (16,2%). E no 

Infinium II, uma sonda por locus para sítios CpG foi distribuída em regiões com baixa 

intensidade (83.8%) (56,57). 

4.4.9.1  Normalização e pré-processamento dos dados obtidos  

Os dados gerados a partir do escaneamento do beadchip foram normalizados e 

pré-processados, incluindo a comparação das diferentes sondas (Infinium I e II), que 

cobrem as ilhas CpGs distribuidas em todo o DNA genômico e o nivelamento das 

intensidades dos sinais diferentes entre as sondas Infinium I e II (58). Os detalhes da 

execução desta análise estão descritos em figura 5. As análises de bioinformática foram 

realizadas pelo Dr. Julian Gabriel Damasceno. 

Os dados brutos foram passaram pelo controle de qualidade e normalização 

usando os protocolos standard sugeridos pelo biocondutor pacote R (R Studio, BMIQ e 

o LIMMA) para a obtenção dos valores beta a partir dos resultados do estudo do estado 

de metilação do DNA genômico (59). Brevemente, todas as sondas contendo 

polimorfismos com uma frequência alélica menor ≥ 0,01 a cada 10 pares de bases (que 

poderiam nos trazer informacoes incorretas sobre a região metilada) e reações cruzadas 

foram removidas da análise (intensidades de sinais diferentes entre as sondas presentes 

nos Infinium I e II) utilizando o programa R Studio, conforme as instruções de Chen e 

colaboradores (58). A partir dos pacotes wateRmelon, methylumi e BMIQ (beta-mixture 

quantile) foi possível calcular a média, mediana e a Tukey’s Biweight robust average 

das metilacoes presentes nas regiões de 5’ UTR, primeiro éxon, corpo gênico e 3’ UTR. 

O pacote LIMMA permitiu gerar uma lista de genes mais relevantes (top_ranked_gene) 

significantes com o valor de p <0,05. Todos os dados relevantes foram possíveis de ser 

visualizados pelo pacote HeatPlus  version 2.2.2 (60). O procedimento das filtragens foi 

realizado pelo bioinformata Dr. Julian Gabriel Damasceno. 

Os dados da análise do estado de metilação genica realizado neste estudo foram 

normalizados e preprocessados (Figura 6), resultando uma lista de genes com alteração 

no estado de metilação.  
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Figure 6 - Densidade da intensidade da metilação distribuída em valores beta (de 0 a 1) entre 

afetado e normal (não afetado). Qualidade da análise dos dados de metilação antes 

(A) e depois (B) da normalização. 

4.4.9.2  Classificação do estado de metilação  

Classificamos o estado de metilação gênica a partir da distribuição consistente 

do valor beta pelo pacote BMIQ, sendo que número próximo de 0 indica sítio de CpG 

hipometilado e próximo de 1 indica sítio de CpG hipermetilado (61).  

4.5  Análises histológica e imunohistoquímica. 

4.5.1 Histologia  

As lâminas contendo fragmentos do tecido gonadal dos pacientes com variantes 

alélicas identificadas no gene DHX37, recuperadas no arquivo do Departamento de 

Patologia do HC FMUSP foram revisadas para por um único médico patologista com 

reconhecida experiência em doenças gonadais, a Profa Dra Filomena Marino Carvalho. 

Para os estudos histológico e imunohistoquímica utilizamos oito amostras de 

tecidos testiculares, obtidos em necropsias de indivíduos sem anormalidades do 

desenvolvimento sexual e com diferentes idades cronológicas (recém nascidos de 27 e 

33 semanas gestacionais, recém nascidos com 1 dia, 53 e 180 dias de vida, adultos com 

13, 23 e 53 anos foram também realizados. 

Os cortes histológicos das gônadas de pacientes e controles corados pela 

hematoxilina-eosina foram avaliados qualitativamente quanto às seguintes 

características, com critérios modificados para este estudo de McLachlan e 

colaboradores (62). 

1. Tipo de gônada: Testículo de tipo adulto ou testículo de tipo infantil. 
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2. Homogeneidade vs. heterogeneidade da histologia. 

3. Espessamento da membrana basal dos túbulos seminíferos (ausente, discreto, 

moderado ou intenso). 

4. Presença ou ausência de fibrose nos túbulos: 

- Definição de hialinização de túbulo seminífero: fibrose do túbulo com 

ausência de células de Sertoli e células germinativas. 

5. Diâmetro dos túbulos seminíferos: habitual para o tipo de testículo, reduzido ou 

dilatado. 

6. Densidade do epitélio germinativo dos túbulos: afilamento com presença de 

lúmen ou preservada. 

7. Avaliação da população celular nos túbulos: 

a. Sertoli; 

b. Células germinativas: espermatogônias, espermatócitos, espermátides 

(espermatogênese) e espermatozoides (espermiogênese); 

c. Hipoespermatogênese: 

- Redução leve, moderada ou intensa de células germinativas; 

- Espermatogênese até espermátides menores, de núcleos condensados e 

alongadas; 

- e parada de maturação: definida pela não progressão a partir do estádio 

visualizado em nenhum ducto da amostra. 

8. Tecido intertubular: presença de células de Leydig, formação de agregados 

nodulares. 

4.5.2 Imunohistoquímica com o anti-DHX37 

As amostras de tecidos testiculares controles de indivíduos de diferentes idades 

cronológicas (recém nascido pré-termo, recém nascidos e adultos) foram submetidas a 

técnica de imunohistoquimica utilizando anticorpos anti-DHX37 (NB110-40581; Novus 

Biological, EUA) e a sua revelação com o NovoLink Polymer Detection Systems (Leica 

Biosystems, Reino Unido) (Tabela 7 e Figura 7). Os procedimentos seguidos para a 

realização da técnica de imunohistoquímica foram realizados pelo Laboratório de 

Imunohistoquímica do Departamento de Patologia da FMUSP (protocolo disponível no 

Anexo B).  
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Tabela 7  - Titulação e fonte do anticorpo primário utilizado no estudo imunohistoquímico da 

proteína DHX37 nos diferentes tecidos testiculares humanos.  

 
 

 

 

 

 

 

A intensidade de coloração não foi considerada pela possível influência das 

condições técnicas, já que o material foi colhido e processado em datas e condições 

diferentes. 

 
Figura 7 - Imagem de microscopia de luz de corte histológico de testículo adulto com células 

marcadas pelo DHX37 localizadas dentro dos túbulos seminíferos. Imagem do tecido 

com o aumento de 100X.  

 

  Os resultados gerados pela imunohistoquímica do presente estudo foram 

comparados com os dados do The Protein Human Atlas (disponível no site: 

www.protein.org). 

Anticorpo Titulação Tipo de testículo Idade dos indivíduos 

 DHX37 
 

1:50 

 

Prepúbere 

27 semanas durante a gestação 

a 180 dias pós gestação  

6 meses pós natal  

 DHX37 1:50 Púbere 13 anos 

 DHX37 1:50 Adulto 23 e 54 anos 
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5. Resultados 

5.1 Pacientes com SRTE familial estudados por SEPLE 

O SEPLE foi realizado em 6 membros de duas famílias não aparentadas (F1 e 

F2) com diagnóstico de SRTE e resultou no total de 214.949 variantes alélicas 

identificadas em heterozigose na família 1 e de 183.174 variantes na família 2 (Figura 

8), com uma cobertura horizontal média de 99% e de uma profundidade de leitura de no 

mínimo 5X em cada corrida e, com a qualidade de mapeamento de no mínimo 40X. 

Na filtragem dessas variantes alélicas, foram adotados critérios rigorosos para 

selecionar as variantes provavelmente causadoras do fenótipo SRTE. A variante alélica 

c.923C>T (g.13647C>T; na posição cromossômica 12:125460022 no GRCh37) em 

heterozigose no DHX37 (DEAH [Asp-Glu-Ala-His] Box Polypeptide 37) foi a única 

comum presente nas duas famílias não aparentadas (Figuras 8) entre genes (327 da 

Família 1 e 341 da Familía 2) que restaram ao final de toda filtragem.  

        

Figura 8 - Filtragem das variantes alélicas identificadas pelo SEPLE de duas famílias com 

SRTE estudadas.  

 

Nenhuma variante potencialmente deletéria em homozigoto (família 1 com 

possível herança recessiva) ou em heterozigose composto (famílias 1 e 2 analisadas) foi 

identificada.  

A investigação em regiões intergênicas, na região promotora, no 3’ UTR ou em 

outros genes presentes no locus 12q24.31 previamente associados à hipospádia ou 
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criptorquidismo (63) revelou a ausência de alterações patogênicas relevantes à causa de 

SRTE nas famílias estudadas.  

 

 
 
Figura 9 – Arquivos do múltiplo alinhamento de sequencias gerados pelo IGV (Interative 

Genomic Viewer) dos DNAs amplificados dos membros das duas famílias estudadas 

por SEPLE, Observa-se a presença (barras horizontais vermelha e azul) da variante 

c.923C>T (p.Arg308Gln) no gene DHX37 em heterozigose (indicada pela letra “T” 

com cor vermelha) nos indivíduos III.2, III.3 e II.3 da Família 1 e indivíduos II.4 e 

III.1 da Família 2 e ausência desta variante no indivíduo II.4 da família 1. 

 

 Esta variante alélica missense está presente em 3 transcritos diferentes: 

c.923C>T no ENST00000308736 (NM_032656, 4550 pares de base [pb], 

cDNA.1022C>T; p.Arg308Gln está na região que codifica proteína de 1157 

aminoácidos [aa], NP_116045), no ENST00000544745 (4116pb, c.284C>T, 

cDNA.394C>T; p.Arg95Gln está na região que codifica proteína de 962 aa) e no 

ENST00000543962 (669 pb, cDNA.1022C>T; região codificada proteína de 133 aa).  

5.1.1 Identificação de um novo gene candidato: gene DHX37 

O gene DHX37 (DEAH [Asp-Glu-Ala-His] Box Polypeptide 37 

OMIM*617362), localizado no braço longo do cromossomo 12, pertence à superfamília 

2 (SF2 DEAH Box) da família das RNA helicases, as quais codificam proteínas que 

possuem uma região muito conservada de quatro aminoácidos (DEAH - Asparato-
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Glutamato-Alanina-Histamina). Proteínas com DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box são RNA 

helicases, que participam de vários processos celulares envolvidos na alteração da 

estrutura secundária do RNA, como a iniciação da tradução, splicing alternativo 

mitocondrial ou nuclear e biogênese ribossômico. O grupo SF2 DEAH box está 

envolvido nos processos de divisão e crescimento celular, embriogênese e 

espermatogênese (informação disponível no site: http://www.rnahelicase.org).  

Este gene participa dos processos biológicos da neurogênese, processamento do 

RNA ribossômico, regulação positiva do RNA mensageiro nuclear. A proteína DHX37 

está expressa em diferentes tecidos, incluindo o testículo (The Protein Human Atlas). 

5.1.2 Confirmação da variante c.923C>T (p.Arg308Gln) pelo método de Sanger 

Os dados do SEPLE e o método Sanger, foram confrontados e confirmam a 

presença da variante alélica c.923C>T (p.Arg308Gln) localizada no éxon 6 do DHX37 

nos membros afetados e de um membro não afetados de ambas as famílias não 

aparentadas (Figura 10).  

http://www.rnahelicase.org)/
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Figura 10 - Eletroferograma com a variante c.923C>T (p.Arg308Gln) em heterozigose na fita 

reversa do DHX37 em membros das duas famílias portadoras de SRTE. 

 

A análise de segregação familiar das duas famílias com a mesma variante alélica 

no gene DHX37 identificada por SEPLE (Figuras 10 e 11) revelou: 

Na família 1, na qual o alelo com a variante foi transmitido pelo o pai, carreador 

assintomático da mesma variante presente nos filhos afetados; a mãe não apresentava a 

variante alélica sugerindo um padrão de herança autossômico dominante ligada ao sexo 

com penetrância incompleta.  

Na família 2, a segregação familiar demonstrou que o alelo com a variante foi 

transmitido pela mãe carreadora assintomática da mesma variante presente no seu filho 

afetado e no seu irmão afetado. O pai não estava disponível para estudo genético. O 

padrão de herança sugerido é o autossômico dominante ligado ao sexo.   
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Figure 11 - Heredogramas das duas famílias não aparentadas portadoras de SRTE familial com 

a variante c.923C>T (p.Arg308Gln) no DHX37. Pacientes índices são indicados pela 

seta preta. Todos os afetados estão representados pelo quadrado preenchido de cor 

preta (F1. III2 e III3; F2.II4), e o símbolo quadrado contendo um círculo não 

preenchido (F2.III2) representa o paciente com cariótipo 46,XY com mudança do 

sexo de registro masculino para o sexo feminino. Símbolos: +/- variante em 

heterozigose, -/- variante ausente ND: DNA não disponível.* membros incluídos no 

estudo e investigados pelo método de Sanger.  

5.1.3 Descrição fenotípica dos pacientes de SRTE familial  

Família 1 (F1): Os dois irmãos (F1.III2 e .III3) com SRTE pertencem a uma 

família não consanguínea do estado de Mato Grosso do Sul (Dourados) do Brasil 

(Figura 11). Os pais (F1.III3 e .III4) dos pacientes são assintomáticos e não 

apresentavam antecedentes mórbidos. A meia-irmã (F1.III1) assintomática não foi 

avaliada fisicamente. O DNA dos avós paternos (F1.I1 e .I2) não estava disponível para 

a análise molecular.  

Paciente F1.III2 (Índice): Paciente encaminhado para avaliação por genitália 

atípica aos 2,2 anos. Gestação e parto sem intercorrências. O exame genital mostrava: 

micropênis (tamanho do pênis de 1,5 centímetro de comprimento; < -2,5 DP), meato 

uretral glandar e gônadas não palpáveis. O estudo citogenético convencional revelou 

cariótipo 46, XY. O teste de estímulo crônico com gonadotrofina coriônica humana 

(hCG) realizado com 1 ano e 8 meses mostrou ausência de incremento nos valores de 

testosterona. A ressonância magnética de pelve não identificou a presença de útero, mas 

uma pequena estrutura sugestiva de gônada foi observada na região inguinal esquerda. 

Na laparotomia exploradora foi realizado exérese de gônadas bilaterais e não se 

identificou a presença de útero. No estudo histopatológico epidídimo, ductos 

wolffianos, réte testis e tuba uterina de padrão atrófico foram identificados 

bilateralmente. Na gônada direita observou-se estroma de tipo ovariano em localização 
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superficial, junto à rete testis (0,4 X 0,2 mm), correspondente a padrão de gônada 

disgenética e outra área focal (0,7 X 0,3 mm) de tecido com calcificações e artefatos 

térmicos, que pode corresponder a área de regressão de tecido testicular (Figura 12A). À 

esquerda, junto à rete testis, observa-se área de colagenização ricamente vascularizada 

(1,8 X 1,1 mm), sugestiva de tecido gonadal com regressão total. Adjacente a esta área, 

em localizado superficialmente observou-se um estroma fibroso (1,0 X 0,4 mm) (Figura 

12B).  

   
 

Figura 12 - Cortes histológicos do tecido gonadal do paciente F1.III2 (aumento 100X, 

coloração HE). RT: rede téstis; GD: gônada direita; GE: gônada esquerda.  

Paciente F1.III3: Irmão do paciente índice F1.III3. Paciente foi avaliado com 

1,3 anos por genitália atípica. Mãe relatava uma gestação sem intercorrências, porém na 

avaliação ultrassonográfica fetal a criança foi identificada inicialmente como do sexo 

feminino, e posterior identificação de genitália ambígua. A presença de micropênis e 

gônadas não palpáveis foi confirmada ao nascimento. O exame genital mostrava: 

micropênis (tamanho do pênis de 2,0 centímetros no comprimento; < -2,5 DP), meato 

uretral glandar e presença de fimose. Uma pequena estrutura (0,5 cm) foi palpada na 

região inguinal esquerda. O estudo citogenético convencional revelou cariótipo 46, XY. 

Na RM de pelve foram identificadas estruturas gonadais nos anéis inguinais internos 

(0.9x0.6x1.0cm e 1.0x0.5x0.9cm, respectivamente à direita e à esquerda) e útero não foi 

identificado. Durante a laparoscopia exploradora, um tecido gonadal atrófico foi 
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localizado nos anéis inguinais internos e ressecado; a presença de útero não foi 

observada. Postectomia foi realizada. No estudo histopatológico ducto deferente, 

epidídimo, rete testis e tuba uterina foram identificados bilateralmente (Figuras 13A e 

B). Na gônada direita observou-se, junto à rete testis, testículo (2,2 X 1,1 mm) com 

túbulos seminíferos exibindo difusa degeneração, com padrão de células de Sertoli com 

degeneração hidrópica e sem células germinativas evidentes. Não se evidenciam células 

de Leydig (Figura 13B e C). À esquerda, também junto à rete testis, observou-se área de 

colagenização (2,7 X 2,1 mm), ricamente vascularizada que sugerem tecido testicular 

com regressão total (Figuras 13B e C).  

                          
Figura 13 - Corte histológico da gônada direita (GD) do paciente F1.III3 (aumento 100X, 

coloração HE). B e C. Cortes histológicos da gônada esquerda (GE) (aumento de 

100X e 200X, coloração HE). RT: rede tétis; CS: células de Sertoli; TS: túbulo 

seminífero. 

Família 2 (F2): A segunda família não consanguínea, do interior de São Paulo 

(Pirapozinho), é constituída do caso índice (F2.II4) e seu sobrinho (F2.III1) portadores 

de SRTE (Figura 14; Tabela 8). O caso F2.II4 presença de um micropênis e gônadas 

não palpáveis aos 14 anos de idade (Figura 15). O seu sobrinho F2.III1 apresentou o 
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mesmo fenótipo com 1 ano e 8 meses. Os dois membros afetados apresentaram um 

baixo nível de FSH e de LH (Tabela 8). A irmã (F2.II3) do caso índice F2.II4 e mãe do 

paciente F2.III1 é assintomática e não apresentava antecedente mórbido. O DNA do pai 

do paciente F2.III1 e dos avós maternos não estava disponível para a análise molecular. 

       

Figura 14 - Heredograma da família 2 composta por 8 membros de três gerações. Pacientes 

índices são indicados pela seta preta. Todos os afetados estão representados pelo 

quadrado preenchido de cor preta (F2. II4 e III1), e o símbolo quadrado contendo 

um círculo não preenchido (F2.III2) representa o paciente com cariótipo 46,XY 

com mudança do sexo de registro masculino para o sexo feminino. ND: DNA não 

disponível. 

 

    
Figura 15. Aspecto da genitália externa do paciente índice F2.II4. 

 

Paciente F2.II4: Paciente encaminhado para avaliação por genitália atípica aos 

14 anos (Figura 15). Informações sobre as condições de gestação e do parto não eram 

conhecidas. O exame genital mostrava: micropênis (tamanho do pênis < -2,5 DP para a 

idade), meato uretral glandar e gônadas não palpáveis. O estudo citogenético 

convencional revelou cariótipo 46, XY. O teste de estímulo crônico com gonadotrofina 

coriônica humana (hCG) realizado aos 14 anos não mostrou incremento significativo 

nos valores de testosterona (os valores de T foram 12 e 29 ng/dL respectivamente no 

tempo basal e após hCG). Na laparotomia exploradora não foi observada a presença de 

gônadas e de útero. No estudo histológico não foi identificado tecido gonadal; porem a 
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presença de epidídimo e canal deferente normais e trompas uterinas hipoplásicas foi 

observada. Dados apresentados na Tabela 8. 

 

Paciente F2.III1: Sobrinho do paciente F2.II4. Paciente avaliado por genitália 

atípica com 1,8 anos. Mãe relatava gestação e parto normais. O exame genital mostrou: 

micropênis (tamanho do pênis de 1,0 centímetro de comprimento; < -2,5 DP), meato 

uretral glandar e gônadas não palpadas. O estudo citogenético convencional revelou 

cariótipo 46, XY. No exame ultrassonográfico de pelve e região inguinal não foram 

identificadas a presença de derivados müllerianos e das gônadas. Durante a laparotomia 

exploradora um tecido gonadal atrófico localizado à direita foi identificado e ressecado, 

útero não foi identificado. O estudo histológico identificou a presença de tecido 

conjuntivo fibroso e de uma pequena área de tecido gonadal disgenético. A presença de 

epidídimo e canal deferente normais e trompas uterinas hipoplásicas foi observada. A 

troca do registro social masculino para o feminino foi realizada após avaliação 

psicológica da criança e dos pais (mãe) e exaustivo esclarecimento dos familiares.  

Dados apresentados na tabela 8. 
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Tabela 8- Fenótipo dos pacientes portadores de síndrome de regressão testicular embrionária (SRTE) familiar com variante alélica no DHX37 

identificada por SEPLE 

Variante Alélica 
Família 1 

c.923C>T, p.Arg308Gln 
Família 2 

c.923C>T, p.Arg308Gln 
Estado Heterozigoto Heterozigoto 

Naturalidade MS (Dourados) SP (Pirapozinho) 
Paciente F1.III2 F1.III3 F2.II4 F2.III1 
Sexo de criação Masculino Masculino Masculino Masculino→Feminino 
Idade cronológica na 1a 
avaliação (anos) 2.2 1.8 14.0 1.8 
Características 
sindrômicas Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 
Genitalia externa Masculina com Micropenis 
Gônadas Não palpadas 

Achados histológicos no 
tecido gonadal 
 
 

D/E-Gônada disgenética 
 
 
 

D- Pequena área de testículo 
disgenético com raros túbulos 
seminíferos degenerados, cél 

germinativas ausentes, 
E- Ausencia de tecido gonadal 

D ∕ E - Ausencia de tecido gonadal 
 
 
 

D –Gônada disgenética 
E- Ausencia de tecido 

gonadal 
 
 

Derivados Müllerianos 
 

Tuba uterina (+) 
Útero (-) 

Tuba uterina (+) 
Útero (-) 

Tuba uterina (+) 
Útero (-) 

Tuba uterina (+) 
Útero (-) 

Derivados Wolfianos 
Epidídimo (+) 

Ducto deferente (-) 
Epidídimo (+) 

Ducto deferente (+) 
Epidídimo (+) 

Ducto deferente (+) 
Epidídimo (+) 

Ducto deferente (+) 
LH (U/L) 14.5 12 3,5* 1,9* 
FSH (U/L) 117 133 87* 56* 
Testosterona (ng/ml) <30 (pós hCG) <30 (basal) <30 (pós hCG) <30 (pós hCG) 

Valores normais 

IFME* Crianças pré púberes     LH 0,6-1,3* FSH           1,0-3,1*  
 Adultos                                   1,4-9,2*                                   1,0-12*   
RIE Crianças pré púberes          1,0-10                                   1,0-10 Testo  (b) <30 (pós hCG) 

391±129 
 Adultos                                   1,0-10                                   1,0-10    (b) 441-925  (pos-hCG) 

1306±129 
 

(pós hCG)- valor de testosterona sérica após estimulo com gonadotrofina coriônica humana, (b)- valor de testosterona sérica basal; (+)- presente, (-)- ausente. 



 
 

  Resultados  44 

   

5.2 Pacientes com SRTE e disgenesia gonadal 46,XY esporádicas estudados por 

método de Sanger  

A identificação do gene DHX37 como um potencial gene candidato à etiologia 

dos DDS 46,XY associados a anormalidades do desenvolvimento gonadal motivou a 

ampliação do estudo deste gene em uma coorte de 35 pacientes portadores de SRTE 

esporádico (n=6) e disgenesia gonadal 46,XY (n=29) utilizando os métodos de Sanger 

ou sequenciamento de larga escala por painel customizado de genes. Os pacientes com 

variantes alélicas do DHX37 identificadas por Sanger foram reestudados por 

sequenciamento em larga escala por painel customizado de genes para avaliação da 

presença de variantes alélicas deletérias em outros genes conhecidos envolvidos no 

desenvolvimento sexual.  

5.2.1 Variante alélica missense c.923C>T (p.Arg308Gln) no gene DHX37 

A variante c.923C>T, p.Arg308Gln localizada no éxon 6 do DHX37 foi 

identificada em heterozigose em um paciente portador de SRTE esporádico (CE1.II1), 

oriundo de São Paulo, utilizando o método de Sanger (Figura 16A). 

   

Figura 16 - Eletroferograma (A) e heredograma (B) do paciente (CE1.II1) portador de SRTE 

esporádico. A) variante c.923C>T (p.Arg308Gln) em heterozigose na fita reversa 

do gene DHX37 presente no paciente índice e ausente no controle. B) paciente 

afetado é indicado pela seta preta e o quadrado contendo um círculo não 

preenchido representa o paciente com cariótipo 46,XY com mudança do sexo de 

registro masculino para o sexo feminino. símbolo: +/- significa variante alélica 

identificada em heterozigose ND: DNA não disponível.  
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A análise de segregação na Família 3 não foi realizada devido a perda de 

seguimento do paciente e indisponibilidade do DNA dos membros da família para o 

estudo devido a interrupção do acompanhamento clínico pelo próprio paciente (Figura 

16B). As análises de predição in silico revelaram que esta variante causa um efeito 

deletério na proteína de acordo com os programas: Mutation Taster, Mutation 

Asssessor, SIFT, Polyphen-2, CADD e GERP++ (Anexo C, Tabela 9). 

5.2.1.1  Descrição fenotípica do paciente CE1.II1 

Paciente encaminhada para avaliação por genitália atípica aos 30 anos de idade. 

Paciente registrada no sexo social masculino porem com identidade e papel social 

feminino desde a infância. O exame genital mostrava: micropênis (tamanho do pênis de 

3,5 cm de comprimento; < -2,5 DP), meato uretral glandar e gônadas não palpadas. O 

estudo citogenético convencional revelou cariótipo 46, XY. O teste de estímulo crônico 

com gonadotrofina coriônica humana (hCG) realizado com 30 anos de idade mostrou 

ausência de incremento nos valores de testosterona e seus precursores hormonais. No 

ultrassom pélvico não foi identificada a presença de gônadas ou útero. Genitoplastia 

feminizante foi realizada. Na laparoscopia exploradora tecido gonadal fibroso foi 

removido e útero não foi identificado. Tecido gonadal não foi identificado no estudo 

histopatológico (material não disponível para revisão) e epidídimo e tuba uterina foram 

identificados bilateralmente. Dados apresentados na Tabela 10. 

5.2.2 Variante alélica missense c.451G>A ( p.Arg151Trp) no gene DHX37  

A variante missense c.451G>A, p.Arg151Trp; (rs577400960) localizada no éxon 

4 do DHX37 foi identificada em homozigose em um paciente portador de ETRS 

esporádico (CE2.II3), oriundo de Pernambuco (Buique). O paciente e sua mãe foram 

estudados pelo método de Sanger (Figura 17A).  
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Figura 17 - Eletroferograma (A) e heredograma (B) do paciente (CE2.II3) portador de SRTE 

esporádico. A) variante c451G>A (p.Arg151Trp) em homozigose no DHX37 

presente no paciente índice e na mãe (I.2, em heterozigose) e ausente no controle. 

B) paciente afetado é indicado pela seta preta e o quadrado contendo um círculo 

não preenchido representa o paciente com cariótipo 46,XY com mudança do sexo 

de registro masculino para o sexo feminino. símbolo: triângulo vazio e cortado 

representa natimorto, +/+ significa variante alélica identificada em homozigose, +/- 

significa variante alélica identificada em heterozigose. ND: DNA não disponível. 

 

O estudo de segregação familiar da variante não foi possível devido a não 

disponibilidade de DNA dos familiares do paciente, apenas a mãe da paciente foi 

avaliada e identificada a presença da mesma variante em heterozigose (carreadora 

assintomática) (Figura 17B). Um padrão de herança autossômico recessivo poderia se 

especulado nesta família pela presença de consanguinidade dos pais. As análise de 

predição in silico revelaram que esta variante causam  o efeito deletério na proteína de 

acordo com os programas Mutation Taster, Mutation Asssessor, SIFT e Polyphen-2 

(Anexo E, Tabela 9). 

5.2.2.1  Descrição fenotípica do paciente CE2.II3 

Paciente avaliada por genitália atípica com 4 anos e 3 meses de idade (Figura 

18). Gestação e parto sem anormalidades. Registrada no sexo social masculino mas 

criada no sexo social feminino. Apresentava retardo de crescimento (altura 95,4 cm, DP 

– 2.15), retardo de desenvolvimento e dificuldade de fala. O exame genital mostrou: 

micropênis (tamanho do pênis de 0,6 cm de comprimento; < -2,5 DP), meato uretral 

glandar e gônadas não palpadas. O estudo citogenético convencional revelou cariótipo 
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46, XY. Na avaliação hormonal os níveis séricos de testosterona eram baixos e os de 

gonadotrofinas elevados. No exame ultrassonográfico de pelve e região inguinal não 

foram identificadas a presença de derivados müllerianos e das gônadas. Na laparoscopia 

exploradora o útero não foi identificado e o tecido gonadal fibroso foi retirado. O estudo 

histológico identificou a direita presença de área de tecido (1,0 x 0,7 mm) estromal 

colagenizado permeado por estrutura similar a réte testis provável área de tecido 

gonadal com sinais de regressão (Figura 18A). À esquerda existe réte testis adjacente a 

epidídimo e, junto a essa, tecido conjuntivo ricamente vascularizado (1,3 x 0,8 mm), em 

área (1,2 x 0,7 mm) próxima a fimbria tubárea existe área com padrão de estroma de 

tipo ovariano (gônada disgenética). A presença de epidídimo, ducto deferente, trompas 

uterinas foi observada bilateralmente (Figuras 18B e C). A mudança do sexo social 

masculino para o feminino foi realizada após avaliação psicológica. O paciente CE2.II3 

portador de SRTE esporadica pertence a uma família consanguínea, pais eram primos 

em primeiro grau. Na história familiar presença de um irmão mudo e dois irmãos 

falecidos com 30 e 60 dias de idade de causa não conhecida. Dados apresentados na 

tabela 10. 
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Figura 18 - Aspecto das gônadas da paciente CE2.II3. A. Corte histológico da gônada direita 

(GD) (B, C) da gônada esquerda (GE) com o aumento 100X e 200X, coloração 

HE. RT: rede téstis.  

5.2.3 Variante alélica missense c.142C>T ( p.Ala48Thr) no  gene DHX37 

A variante missense c.142C>T, (chr12:125470776 GRhg37, g.2893C>T, 

cDNA.241C>T, p.Ala48Thr; rs78936225) localizada no éxon 2 do DHX37 foi 

identificada em heterozigose em uma paciente portadora de DG forma completa e 

esporádica (CE3.II4), oriunda da Bahia (Jacobina). O DNA da paciente, dos seus pais e 

dos 3 irmãos foram estudados pelo método de Sanger (Figura 19A). 

             

Figura 19 - Eletroferograma (A) e heredograma (B) do paciente (CE3.II4) portador de SRTE 

esporádico. A) variante c.142C>T (p.Ala48Thr) em heterozigose na fita reversa 

DHX37 presente no paciente índice, no pai (I.1) e no irmão (II.2) e ausente nos 

outros membros da família 5 e no  controle. B) paciente afetado é indicado pela 

seta preta e o quadrado contendo um círculo não preenchido representa o paciente 

com cariótipo 46,XY com o sexo social feminino. símbolo: +/- significa variante 

alélica identificada em heterozigose, -/- significa variante alélica ausente nos dois 

alelos. ND: DNA não disponível.  
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A análise do padrão de metilação do DHX37 será realizado nos indivíduos desta 

família e em controles, com o objetivo de avaliar um possível papel da condição de 

metilação do gene na variabilidade fenotípica apresentada por esta família. 

As análises de predição in silico revelaram que esta variante causa um efeito 

deletério na proteína de acordo com os programas Mutation Taster, Mutation Asssessor 

e SIFT e não deletério de acordo com o programa Polyphen-2 (Anexo C, Tabela 9). 

O resultado do painel customizado não indicou a presença de outras variantes 

alélicas potencialmente deletérias em genes associados ao DDS. A análise do padrão de 

metilação entre os indivíduos desta família será realizado com objetivo de entender o 

papel do gene DHX37 na variabilidade fenotípica nesta família. 

5.2.3.1  Descrição fenotípica da paciente CE3.II4 

Paciente avaliada por ausência de desenvolvimento puberal aos 17 anos em 

outro serviço. Após inicio de reposição hormonal (estrogênio e progestágenos) 

desenvolveu caracteres sexuais secundários secundários e menarca. A presença de 

intercorrências na gestação e parto da paciente foram negadas. O exame genital 

mostrou: genitália externa feminina normal e gônadas não palpadas. O estudo 

citogenético convencional revelou cariótipo 46, XY. Na avaliação hormonal os níveis 

séricos de testosterona eram baixos e os de gonadotrofinas elevados. Realizado 

laparoscopia exploradora com retirada de tecido gonadal fibroso. O estudo histológico 

identificou a presença de área composta por tecido fibroso parcialmente colagenizado 

com células de Leydig de permeio, correspondente à tecido gonadal em regressão 

(Figura 20). A presença de epidídimo, e trompas uterinas foi observada. Dados 

apresentados na tabela 10. 
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Figura 20 - Aspecto das gônadas da paciente CE3.II4. A. Corte histológico da gônada direita 

(GD) (B,C) da gônada esquerda (GE) com o aumento 100X e 200X, coloração HE.  

5.2.4 Variantes alélicas missenses c.2020G>A (p.Arg674Trp) no gene DHX37 e 

c.1103C>G (p.Pro368Arg) no gene GATA4. 

As variantes missenses c.2020G>A (Chr 12:125448965 GRhg37, g.24704G>A, 

p.Arg674Trp) localizada no éxon 15 no DHX37 e a c.1103C>G (Chr 8:11614549 

GRhg37, g.85122C>G, p.Pro368Arg, rs775379687) localizada no éxon 6 no gene 

GATA4 foram identificadas em heterozigose em uma paciente portadora de DG forma 

parcial e esporádica (CE4.II4), oriunda da SP (Ibituba) (Figura 21A). O estudo desta 

paciente foi realizado por sequenciamento de larga escala utilizando um painel 

customizado de genes. As duas variantes identificadas na paciente foram confirmadas 

utilizando-se o sequenciamento por Sanger, ambas as variantes foram pesquisadas pelo 

mesmo método nos pais e em uma irmã assintomática (Figura 21B). 
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Figura 21- Eletroferograma (A) e heredograma (B) do paciente (CE4.II4) portador de SRTE 

esporádico. A) variantes c.2020G>A (p.Arg674Trp) em heterozigose na fita 

reversa do gene DHX37 estava presente no paciente índica e na mãe (I.2) e 

c.1103C>G (p.Pro368Arg) em heterozigose na fita direta do gene GATA4 presentes 

no paciente índice, no pai (I.1) e na irmã (II.2) B) paciente afetado é indicado pela 

seta preta e círculo preenchido representa o paciente (com cariótipo 46,XY) com o 

sexo social feminino. ND: DNA não disponível.  

 

A variante alélica missense encontrada no DHX37 está presente em 2 transcritos 

diferentes: c.2020G>A no ENST00000308736 (NM_032656, 4550 pb, cDNA. 

2119G>A; NP_116045, p.Arg674Trp está na região que codifica proteína de 1157 aa) e 

no ENST00000544745 (4116pb, c.1381G>A, cDNA. 1491G>A; p.Arg461Trp está na 

região que codifica proteína de 962 aa).  

A variante alélica missense encontrada no GATA4 está presente em 3 transcritos 

diferentes: c.1103C>T no ENST00000335135 (NM_002052, 3414 pb, cDNA.1661C>T; 

NP_002043, p.Pro368Arg está na região que codifica proteína de 442 aa), c.485C>T no 

ENST00000528712 (NM_00130809, 2614 pb, cDNA. 863C>T; NP_001295023, 

p.Pro162Arg está na região que codifica proteína de 236 aa), e no ENST00000532059 

(NM_001308093, 1459pb, c.1106C>T, cDNA.1186C>T; p.Pro368Arg está na região 

que codifica proteína de 443 aa). 

A análise de segregação familiar das variantes revelou que a variante no DHX37 

(p.Arg674Trp) estava presente em heterozigose na mãe e na irmã assintomático e 
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ausente no pai assintomático. A variante no GATA4 (p.Pro368Arg) foi identificada em 

heterozigose no pai e na irmã da paciente e ausente na mãe. O DNA de dois irmãos 

(XY) assintomáticos não estava disponível para estudo (Figura 21B). O padrão de 

herança nesta família é ainda indeterminado. As análises de predição in silico revelaram 

que ambas variantes causam o efeito deletério na proteína de acordo com os programas: 

Mutation Taster, Mutation Asssessor, SIFT, Polyphen-2, CADD e GERP++ (Anexo C, 

Tabela 9). 

5.2.4.1 Descrição fenotípica da paciente CE4.II4 

Paciente encaminhada ao serviço por genitália atípica com 3 anos e 7 meses de 

idade com registro social no sexo social feminino. Gestação e parto sem intercorrências. 

O exame genital mostrou: clitóris de tamanho normal, fusão posterior das pregas 

labioescrotais, orifício perineal único e gônadas não palpadas (Figura 22). O estudo 

citogenético convencional revelou cariótipo 46, XY. O teste de estímulo crônico com 

hCG não mostrou incremento significativo nos valores de testosterona e dos precursores 

androgênicos. No exame ultrassonográfico de pelve e região inguinal não foi 

identificada a presença de derivados müllerianos e das gônadas. A paciente não 

apresentava nenhuma anormalidade cardíaca nos exames realizados. Cirurgia para 

abertura do seio urogenital foi realizada e remoção do tecido gonadal fibroso por via 

laparoscópica. O estudo histológico identificou a presença de pequenas áreas de tecido 

gonadal disgenético bilateralmente além de epidídimo e tubas uterinas rudimentares 

bilaterais. Dados apresentados na tabela 10. 

 

Figura 22. Aspecto da genitália externa do paciente CE4.II4. 
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Tabela 10 - Fenótipo dos pacientes portadores de síndrome de regressão testicular embrionária (SRTE) e disgenesia gonadal 46,XY esporádicos com 

variantes alélicas identificadas no DHX37. 

Variante Alélica 
Caso esporádico 1 

c.923C>T, p.Arg308Gln 
Caso esporádico 2 

c.451G>A, p.Arg151Trp 
Caso esporádico 3 

c.142C>T, p.Ala48Thr 
Caso esporádico 4 

c.2020G>A,p.Arg674Trp # 
Estado Heterozigoto Homozigoto Heterozigoto Heterozigoto 

Naturalidade          SP (SP)        PE (Buique)    BA (Jacobina)     SP(Ibituba) 
Paciente CE1.II1 CE2.II3 CE3.II4 CE4.II4 
Sexo de criação Masculino → Feminino Masculino → Feminino Feminino Feminino 
Idade cronológica da 1a 
avaliação (anos) 30 4.3 17 3.7 
Características 
sindrômicas 
 

Ausentes 
 

 

Retardo do desenvolvimento 
neuropsicomotor, distúrbio de 

linguagem, retardo de crescimento 

Ausentes 
 

 

Ausentes 
 

 
Genitália externa  
 
 

Masculina com 
Micropenis 

 
Masculina com Micropenis 

 
Feminina 

 

Clitóris de tamanho normal, fusão 
posterior das pregas labioescrotais, 

orifício perineal único 
Gônadas 
 

                                                                                   Não palpadas 
 

Achados histológicos no 
tecido gonadal 

D/E- Ausencia de tecido 
gonadal 

D- Ausencia de tecido gonadal 
E- Gônada disgenética D / E- Gônada disgenética 

D- Gônada disgenética 
E- Gônada disgenética 

Derivados Müllerianos 
Tuba uterina (+) 

Útero (-) 
Tuba uterina (+) 

Útero (-) 
Tuba uterina (+) 

Útero (+) 
Tuba uterina (+) 

Útero (-) 

Derivados Wolfianos 
Epidídimo (+) 

Ducto deferente (-) 
Epidídimo (+) 

Ducto deferente (+) 
Epidídimo (+) 

Ducto deferente (-) 
Epidídimo (+) 

Ducto deferente (-) 
LH (U/L) 10 ND 32* 27 
FSH (U/L) 40 49 47* 98 

Testosterona (ng/ml) <30 <30 (pós hCG) 55 (b) <30 (b) 

Valores normais 

      IFME* Crianças pré púberes       LH 0,6-1,3* FSH  1,0-3,1*  
   Adultos                                         1,4-9,2*        1,0-12*  

       RIE   Crianças pré púberes                1,0-10      1,0-10 Testo  (b) <30 (pós hCG) 391±129 
   Adultos                                        1,0-10      1,0-10 (b) 441-925  (pos-hCG) 1306±129 

#   variante alélica identificada também no gene GATA4 (c.1103C>G, p.Pro368Arg), (pós hCG)- valor de testosterona sérica após estimulo com gonadotrofina 

coriônica humana, (b)- valor de testosterona sérica basal; (+)- presente, (-)- ausente 
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5.3 Localização das variantes alélicas na sequencia da proteína do DHX37 

O gene DHX37 está localizado no locus q24.31 do cromossomo 12. Este gene é 

constituído por 27 éxons e codifica uma proteína de 1157 aminoácidos (Figura 23). O 

transcrito ENST00000308736 (disponível no site www.ensembl.org) foi utilizado como 

sequencia referencia neste estudo.  

No total, quatro variantes na proteína do DHX37 foram identificadas, sendo 

duas presentes em regiões com função desconhecidas, uma variante está presente na 

região conservada do domínio DEAH e a outra variante está presente no domínio 

Helicase C-terminal da proteína (Figura 27). E uma variante na proteína do GATA4 foi 

identificada em uma região conservada de função desconhecida.  

   
Figura 23 - Localização das variantes na proteína do DHX37 identificadas pelo SEPLE e 

Sanger. Duas variantes provavelmente patogênicas (p.Arg308Gln e p.Arg674Trp) 

estão localizadas nos domínios DEAH e Helicase C-terminal. *Mutação digênica: 

p.Pro368Arg no GATA4.  

 

Todas as variantes levaram a troca de aminoácidos muito conservados ou pouco 

conservados entre diferentes espécies vertebrados e invertebrados (Anexo D, Figuras 

24-28). 

A variante c.142C>T ocasionou uma troca do aminoácido arginina (hidrófilo) 

para tirosina (polar) na posição 48 da proteína do DHX37. O aminoácido p.Ala48 está 

localizado no início da proteína em uma região desconhecida e pouco conservada entre 

diferentes espécies de vertebrados e invertebrados (Figura 24). Assim, como a variante 

c.142C>T, a variante c.451G>A levou a troca do aminoácido arginina (básico) para 

triptofano (apolar) na região 151, o qual também está localizado em uma região com 

função desconhecida. Esta região é conservada entre diferentes espécies de vertebrados 

e invertebrados (Figura 25). A variante c.923C>T levou a troca o aminoácido arginina 

(básico) para glutamina (polar não carregada) na posição 308 da região de domínio 

DEAH, o qual é bem conservado entre diferentes espécies de vertebrados e 
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invertebrados. O domínio DEAH é uma sequencia de aminoácidos Asp-His-Asp-Gln, 

no qual existe um sítio de ligação do adenosine difosfato (Figura 26). E por fim, a 

variante c.2020G>A levou a troca do aminoácido arginina (básico) para triptofano 

(apolar) na posição 674 do domínio Helicase C-terminal. Esta região é muito 

conservada entre diferentes espécies de vertebrados e invertebrados (Figura 27). Essa 

última variante foi identificada acompanhada da variante c.1103C>G (p.Pro368Arg) no 

GATA4. A variante c.1103C>G no GATA4 levou a troca do aminoácido prolina 

(apolar) para arginina (básico) na posição 368 da proteína, em uma região de função 

desconhecida, conservada entre diferentes espécies de vertebrados e invertebrados 

(Figura 28).  

5.4 Análise da rede de interação entre as proteínas helicases e a proteína do 

DHX37. 

O DHX37 interage através de uma região de domínio de ligação ao DNA com a 

helicase DHX15, a qual pertence a família de RNA helicase e codifica uma proteína 

com o domínio DEAH, através dos bancos de dados do NCBI e Biogrid. 

 A proteína DHX15 está presente na região nuclear das células germinativas 

(espermatogonias, espermatócitos, espermátides) e de Leydig e ausente nos 

espermatozóides e nas células de Sertoli (The Protein Human Atlas).  

A proteína DHX15 interage através de uma regiao de domínio de ativação do 

DNA com uma outra helicase, DDX5/p68 (Dead/H Box 5) que codifica a proteína com 

o domínio DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp). Essa proteína está presente no núcleo das células 

germinativas (espermatogonias, espermatócitos, espermátides) e de Leydig e ausente 

nos espermatozóides e nas células de Sertoli (The Protein Human Atlas).  

O DDX5/p68 interage diretamente na região promotora do AKT1 (V-Akt 

Murine Thymoma Viral Oncogene Homolog 1), uma quinase importante que interage 

com os componentes da via MAPK. A proteína do ATK1/PKB (Protein Kinase B) está 

presente nas células germinativas (presente nas espermatogonias, espermatócitos, 

espermátides e ausente nos espermatozóides), células de Sertoli e de Leydig (The 

Protein Human Atlas). A Figura 29 ilustra essa rede de interações entre as proteínas 

mencionadas acima. 
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Figure 29 - Redes de interações entre DHX37 e outras proteínas envolvidas na via MAPK.  

 

5.5 Análise do efeito fundador na variante c.923C>T (p.Arg308Gln)  

A presença de uma variante alélica comum em heterozigose (p.Arg308Gln) em 

ambas famílias com SRTE estudadas por SEPLE determinou a analise do efeito 

fundador para esta variante utilizando oito dos vinte e nove marcadores (polimorfismos 

M10-M13 e M15-M18) mais próximos da variante (M14) (Figura 30). As diferenças 

observadas nos diversos haplótipos selecionados e situados no braço longo do 

cromossomo 12 próximo da variante p.Arg308Gln, demonstraram que não existe um 

efeito fundador entre as duas famílias estudadas. Portanto, consideramos esta variante 

como uma variante recorrente. 
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Figura 30 - Vinte e nove marcadores foram utilizados para análise da região do cromossomo 

12q, localização a variante p.Arg308Gln, nas duas famílias não aparentadas (F1 e 

F2). Os dados foram obtidos a partir dos resultados do SEPLE e organizados 

através do programa Beagle. 

 As diferenças observadas nos diversos haplótipos selecionados e situados no 

braço longo do cromossomo 12 próximo da variante p.Arg308Gln, demonstraram que 

não existe um efeito fundador entre as duas famílias estudadas. Portanto, consideramos 

esta variante como recorrente na presente geração com os casos de SRTE. 

5.6 Frequencia alélica e probabilidade de distribuição das variantes 

identificadas nos pacientes e nos controles 

As frequências alélicas das diferentes variantes identificadas no DHX37 nos 

pacientes avaliados neste estudo e descritas nas bases de dados populacionais 

disponíveis (EXAC, 1000GENOME, ESP6500 e gnomAD) estão apresentadas 

resumidamente na tabela 12.  

Estes resultados sugerem que a variante p.Arg308Gln é uma variante rara com 

uma provável relevância clínica e a variante p.Arg151Trp é uma variante relativamente 

rara com uma relevância clínica incerta na nossa casuística. A variante p.Ala48Thr é 

uma variante relativamente comum sem provável relevância clínica na nossa casuística. 

A variante p.Arg674Trp é uma variante rara; porém, a sua relevância clínica é ainda 

incerta devido a associação com outra variante alélica, p.Pro368Arg, identificada no 
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gene GATA4. Esta última variante, p.Pro368Arg, é uma variante relativamente rara com 

uma relevância clínica incerta na nossa casuística. 

As quatro variantes identificadas no DHX37 foram classificadas de acordo o 

guia do ACMG como variantes: provavelmente patogênica (p.Arg308Gln), de 

significância clínica incerta (p.Arg151Trp, p.Arg674Trp) e benigna (p.Ala48Thr) (51). 

5.7 Análise do estado de metilação do gene DHX37 em membros das duas 

famílias não aparentadas (1 e 2) e nos controles normais.  

A análise do padrão de metilação do gene DHX37 foi realizada no DNA dos 

membros afetados e não afetados (carreadores assintomáticos e não carreadores da 

variante) das duas famílias não aparentadas nas quais a variante alélica p.Arg308Gln foi 

identificada. Nesta análise, incluímos também os DNAs dos controles de ambos os 

sexos. Os resultados da análise revelaram a presença de 54 sondas distribuídas nos sítios 

CpGs diferencialmente metilados e não metilados no gene DHX37 (Figura 31).  

 



 
 

  Resultados  59 

   

 

Figura 31 - Heatmap representando a densidade dos valores de beta identificados nos membros 

das famílias 1 e 2 e controles normais. Demonstrando um perfil de metilação 

diferencial entre as cinquenta e quatro sondas distribuídas no gene, de acordo com 

os valores beta representados na escala de cores entre verde (beta = 0) e vermelho 

(beta = 1). ). A seta preta indica um sítio de CpGs metilado observado somente na 

amostra do pai da Famíla 1 (II.3, caixa preta vazia) em relação aos seus filhos 

(III.2 e III.3), a Família 2 (II.2, II4, III1) e os controles masculino e feminino. 

 

Análise do estado de metilação na região promotora do gene DHX37, em uma 

das fitas do DNA, mostrou que a região TSS (Transcription Start Site), situada a 200 pb 

antes da região 5’UTR estava metilada (posição cromossômica - chr:12:124039441-

124039777) (Figura 32; Tabela 13). 
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Figure 32 - Localização da região identificada no promotor do DHX37 com diferentes padrões 

de metilação em membros da Familia 1. TSS (Transcription Start Site) situado a 

200 pb antes da região 5’UTR do DHX37.. 

5.8 Avaliação de expressão da proteína em tecidos normais 

Na histologia, observou-se a presença de apenas um tipo de células germinativa 

(CGs), espermatogônias, nos testículos de padrão infantil (27 e 33 semanas durante a 

gestação e 53 e 180 dias pós gestação) (Figura 33A, B, C, D) e mais do que dois tipos 

células (espermatogônias, espermatócitos, espermátides e espermatozóides) nos 

testículos de padrão adulto (indivíduos de 13, 23 e 53 anos) (Figura 33E, F, G, H). 

Outras células gonadais estavam presentes em todos os tecidos, tais como as células de 

Sertoli, Leydig e intersticiais. Contudo, foi possível realizar a técnica de 

imunohistoquímica para caracterizar a localização da proteína do DHX37 em alguns 

tecidos gonadais.  
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Figura 33 - Imagens de microscopia de luz de corte histológico de tecidos testiculares de 

indivíduos normais de diferentes idades com marcação nas células germinativas. 

Testículos de padrão infantil com marcação DHX37 localizada no citoplasma e 

membrana nuclear das espermatogônias. Testículos de adulto com marcação 

DHX37 localizada nas células em diferentes fases da espermatogênese apresentam 

diferentes padrões de marcação. Marcação no citoplasma e membrana nuclear em 

espermatogônias e espermatócitos, padrão circunferencial denso perinuclear em 

espermatócitos, padrão exclusivamente paranuclear e pontual nas espermátides 

(indicadas pela seta preta), marcação ausente nos espermatozoides (indicado pela 

seta vermelha). Imagens com o aumento original de 200X. 

 

A imunomarcação da proteína DHX37 revelou a sua presença na membrana 

nuclear e no citoplasma das espermatogônias nos tecidos infantis e adultos. Em tecidos 

adultos, das espermatogônias a espermatócitos, a proteína passa por um progressivo 
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adensamento ao redor do núcleo, gerando um padrão circunferencial denso perinuclear à 

medida que as células se diferenciam. Nas espermátides, o padrão de marcação foi 

exclusivamente paranuclear e pontual e nos espermatozóides estava ausente. As células 

de Leydig e células estromais apresentavam marcação citoplasmática e nas células de 

Sertoli não houve imunomarcação (Figura 34).  

 

Figura 34 - Imagem de microscopia de luz de corte histológico de testículo adulto de um 

indivíduo com 13 anos de idade com marcação DHX37 ausente nas células de 

Sertoli, indicada pela seta preta. Imagem do tecido com o aumento de 200X. 

 

No tecido testicular de um único caso com vestígios de regressão testicular, a 

histologia revelou a presença de células de Sertoli e ausência de células germinativas 

em um túbulo seminífero isolado (Figura 13C). Não foi possível a realização da 

imunohistoquímica neste material. 

 

 

 

 



   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Discussão 
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5.1 Investigação genética nos casos de distúrbios do desenvolvimento sexual 46,XY 

Desde a identificação do gene SRY como fator determinante testicular por 

Sinclair na década de 1990 (24), utilizando a técnica de Southern blotting, as técnicas de 

biologia molecular progrediram e permitiram a identificação de novos genes envolvidos 

no processo de determinação gonadal (34). 

O método de sequenciamento de Sanger, muito utilizado no diagnóstico 

etiológico dos pacientes com DDS 46,XY associado a anormalidade do 

desenvolvimento gonadal, permite estabelecer o diagnóstico em apenas uma pequena 

parcela destes pacientes (34). O sequenciamento de nova geração é uma ferramenta 

eficiente no diagnóstico genético (21) e por isso utilizamos esta metodologia na 

pesquisa de variantes alélicas potencialmente causadoras de doença em duas famílias 

não aparentadas com membros portadores de SRTE.  

Famílias portadoras de anormalidades do desenvolvimento testicular são raras, e 

constituem modelos de estudos fundamentais para a compreensão do modo de 

transmissão dessas doenças bem como na identificação de novos fatores genéticos 

envolvidos na sua etiologia (64). 

No presente estudo, os quatro pacientes com SRTE familial inicialmente 

estudados apresentavam fenótipos muito semelhantes caracterizados por micropênis e 

gônadas não palpadas. Estes pacientes apresentavam gônadas ausentes ou presença de 

pequenas gônadas disgenéticas e ausência de útero (Tabelas 8 e 10).  

Na investigação genética pelo SEPLE e confirmada por Sanger, identificamos 

uma única, nova e rara variante alélica, c.923C>T (p.Arg308Gln) em heterozigose, no 

gene DHX37 nos membros afetados das duas famílias não aparentadas, no pai da F1 e 

na mãe do F2 (Figuras 10). A avaliação do grau de conservação entre as espécies e do 

impacto funcional da nova variante através de vários programas de predição in silico 

(Anexo C, Tabela 9), e da frequência desta variante alélica nos diferentes bancos de 

dados populacionais (Anexo C, Tabelas 11 e 12) indicou esta variante alélica como 

potencialmente causadora de doença (SRTE).  

A análise de segregação na família 1 revelou a presença da variante 

p.Arg308Gln em heterozigose no pai não afetado além dos filhos afetados; e na família 
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2, a presença da variante em heterozigose na irmã do paciente índice além dos dois 

afetados (Figura 11). 

O padrão de segregação observado no nosso estudo sugere uma herança 

autossômica dominante com penetrancia incompleta, visto o fenótipo normal do pai da 

família 1, carreador da variante (Figura 11). Diferentes padrões de herança foram 

descritos em pacientes com disgenesia gonadal e em várias famílias a presença de 

indivíduos masculinos normais (pais e irmãos) carreadores de mutações associadas à 

doença são descritos na literatura (65). A presença de mosaicismo nos carreadores 

assintomáticos das mutações foi identificada em algumas famílias (65,66). A 

variabilidade fenotípica de pacientes com disgenesia gonadal familial também foi 

associada a causas epigenéticas. (67).   

A condição de penetrancia incompleta, como observado na família 1, pode ser 

explicada pela existência de mecanismos moduladores, nos quais a interação de vários 

fatores como genes moduladores, fatores ambientais, presença de mosaicismo e fatores 

epigenéticos podem modificar o fenótipo (68). 

No pai da família 1, carreador não afetado da variante p.Arg308Gln,  o sítio 

CpG na região promotora TSS200 (chr:12:124039441-124039777) do gene DHX37 

estava hipometilado (valor beta: 0.13080021; hipo: 0-0.2 e hiper: 0.8-1) ao comparamos 

com os padrões de metilação da mesma região nos filhos afetados (F1.III2 [valor 

beta:0.2398]; F1.III3 [valor beta: 0.2359]), nos dois membros afetados da família 2 

(F2.II2 [valor beta: 0.3119]; F2.II3 [valor beta: 0.3544]; F2.III1 [valor beta: 0.2607]) e 

nos controles analisados (masculino - valor beta: 0.4585; feminino - valor beta: 0.3522) 

(Figura 30; Anexo C, Tabela 13). 

A hipometilação da região promotora do DHX37 poderia ter protegido o pai de 

desenvolver a doença. Sugerimos que a presença dessa condição de metilação nas 

células testiculares do pai poderia determinar um aumento na expressão da proteína 

DHX37 selvagem, suplantando o impacto deletério da proteína DHX37 e permitindo o 

desenvolvimento do fenótipo masculino normal. A avaliação de um maior número de 

amostras de controles e indivíduos carreadores assintomaticos de variantes do DHX37 é 

necessária para avaliar o real impacto da hipometilação da região promotora do DHX37 

na expressão da proteína. Estudos in vitro serão necessários para confirmar os nossos 

achados (69). 
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Diferenças no padrão de metilação no gene DHX37 foi previamente relatado no 

estudo de pacientes com esquizofrenia (70). O padrão de metilação do gene DHX37 e 

de outros genes relacionados aos processos de apoptose celular, transmissão sináptica e 

do desenvolvimento do sistema neuronal foi avaliado em pacientes com esquizofrenia 

pelo método de microarray de alta resolução. Os resultados deste estudo demonstraram 

que a região intragênica do DHX37 estava metilada em pacientes masculinos 

esquizofrênicos quando comparados com os controles de ambos os sexos e pacientes do 

sexo feminino, sugerido pelos autores que este achado poderia contribuir na explicação 

das diferenças na incidência da doença entre os dois sexos.   

Todas as evidências mencionadas acima indicam um possível papel do DHX37 

na etiologia da SRTE familial e resultaram na adição de uma coorte de trinta e cinco 

pacientes com DDS 46, XY por anormalidades do desenvolvimento gonadal 

esporádicos, que foram estudados por sequenciamento pelo método de Sanger ou por 

painel de genes candidatos para DDS.  

Neste grupo de pacientes, a variante c.923C>T (p.Arg308Gln) foi novamente 

identificada em heterozigose em um paciente com SRTE esporádica. O efeito fundador 

desta variante foi excluído pela análise dos dados das duas famílias com SRTE gerados 

pelo sequenciamento do exoma (Figura 29).  

Outras três novas variantes alélicas do tipo missense, c.451G>A (p.Arg151Trp) 

em homozigose, c.2020G>A (p.Arg674Trp) e c.142C>T (p.Ala48Thr) ambas em 

heterozigose, foram identificadas em pacientes portadores de SRTE, DGP e DGC não 

familial respectivamente, ampliando o espectro fenotípico dos pacientes com variantes 

no DHX37.  

A dosagem genica poderia explicar a diferença de fenótipos em pacientes com 

DG 46,XY e indivíduos assintomáticos carreadores de variantes alélicas patogênicas 

(71). Mutações em homozigose têm sido reportadas em pacientes com DG 46,XY 

completa (e insuficiência adrenal), mas parentes carreadores dessas mutações em 

heterozigose são assintomáticos, assim como observado no caso do paciente portador de 

SRTE  com a variante p.Arg151Trp.  

Um largo espectro de apresentações fenotípicas é observado frequentemente em 

pacientes com mutações em genes envolvidos na etiologia dos DDS 46,XY associados a 
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anormalidades do desenvolvimento testicular, como reportado nos genes NR5A1 e 

MAP3K1 (27,72,73).  

O uso de técnicas de sequenciamento exômico em larga escala (como SEPLE) e 

sequenciamento por painel de genes customizados tem permitido a identificação de 

anormalidades em mais de um gene da cascata de determinação gonadal no mesmo 

paciente (21). O sequenciamento por painel gênico customizado identificou as variantes 

c.2020G>A (p.Arg674Trp) no DHX37 e c.1103C>G (p.Pro368Arg) no GATA4 na 

paciente com diagnóstico de DG 46,XY esporádica forma parcial sem doença cardíaca. 

Ambas as variantes alélicas, no DHX37 e no GATA, foram classificadas como 

provavelmente patogênicas pelos critérios do ACMG. Mutações no gene GATA4 foram 

associadas com anormalidades cardíacas congênitas e em raros casos associadas a DG 

46,XY (74). O estudo de segregação familiar das duas variantes revelou que o pai era 

carreador da variante (p.Pro368Arg) no GATA4 e a mãe carreadora da variante 

(p.Arg674Trp) no DHX37 (Figura 21).   

Diferentemente das outras variantes identificadas no DHX37, a variante 

c.142C>T (p.Ala48Thr) foi considerada não deletéria nos critérios de classificação do 

ACMG, e o significado desta variante na etiologia da doença é incerto. Variantes 

alélicas potencialmente deletérias em genes da via de determinação gonadal masculina 

foram excluídos nesta paciente em estudos utilizando-se o método de Sanger e 

sequenciamento por painel de genes candidatos. A análise do estado de metilação da 

região promotora do gene DHX37 será realizada nos membros desta família avaliando-

se uma possível correlação com a variabilidade fenotípica apresentada, corroborando 

com os resultados observados no estudo da Familia 1. 

A avaliação sobre o papel individual (22) e combinado dessas variantes alélicas 

identificadas na etiologia da disgenesia gonadal implicará em estudos funcionais 

complexos, como avaliar o seu efeito nos genes alvos da cascata da via masculina 

pertencentes a via MAPK, serão importantes para esclarecer as repercussões funcionais 

desta proteína DHX37 modificada (10). 

5.2  Novo gene candidato para os DDS 46,XY: DHX37 
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As evidencias acumuladas neste estudo indicam o gene DHX37 como um novo 

gene candidato para a etiologia dos DDS 46,XY associados a anormalidades do 

desenvolvimento gonadal. 

O gene DHX37, localizado no cromossomo 12p24.31, codifica uma proteína 

RNA helicase que pertence à família DEAH (Asp-Glu-Ala-His). As helicases estão 

envolvidas em vários aspectos do metabolismo do RNA, incluindo transcrição, splicing, 

biogênese do ribossomo (75,76), tradução e degradação (77) e controle dos processos de 

crescimento, proliferação e diferenciação celular (77,78). As proteínas codificadas por 

helicases são conhecidas pelo seu envolvimento na embriogênese e espermatogênese 

(77,78). 

A função específica da proteína DHX37 e suas possíveis vias celulares de 

atuação ainda são pouco conhecidas. Estudos com leveduras revelaram que a proteína 

DHX37 (conhecida como Dhr1) tem um papel fundamental na biogênese ribossômica e 

na regulação da expressão gênica (79).  

No modelo animal de peixe-zebra (Danio rerio), Hirata e cols foram os 

primeiros a descreverem a presença de uma variante recessiva espontânea 

(p.Leu489Pro) no gene dhx37 em animais portadores de um defeito no comportamento 

de escape natatório observado após 2 dias pós fertilização. Essa alteração resultou em 

uma troca de aminoácidos na região de domínio Helicase-C terminal, importante na 

ação transcricional. Posteriormente, os mesmos autores demonstraram, em peixe-zebra 

nocauteado por morfolino, que o DHX37 é requerido para a biogênese do receptor de 

glicina, o qual regula diretamente a transmissão sináptica glicinérgica (80). Nestes 

trabalhos, os autores descreveram apenas o fenótipo do distúrbio neurológico observado 

no animal mutado e nenhuma referência ao desenvolvimento sexual ou fertilidade deste 

animal foi relatado. 

Em humanos, mutações de ponto no DHX37 foram identificadas por 

sequenciamento exômico em pacientes com doença neurológica e malformações 

cerebrais (81). Mutações em homozigose no DHX37 (p.Asn419Lys e p.Arg487His) 

foram encontradas em pacientes de duas famílias consanguíneas com microcefalia, 

atraso do desenvolvimento ou incapacidade intelectual e atrofia cortical. Nenhuma 

descrição do aspecto da genitália externa do paciente masculino estava disponível. A 

substituição do aminoácido p.Asn419 ocorreu em uma região próxima do domínio 
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DEAH, o qual tem um papel fundamental nos processos de iniciação da tradução do 

RNA e no splicing do pré-mRNA (79). 

Deleções do braço longo do cromossomo 12 contendo a região 24.31 foram 

previamente descritas em pacientes com diferentes características sindrômicas e 

anormalidades genitais ou hipogonadismo (82–84).   

Sathya e colaboradores relataram um paciente avaliado aos 9 meses de idade que 

apresentava retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, traqueomalácia, múltiplas 

anormalidades faciais e genitália atípica caracterizada por escroto bífido, hipospadia 

proximal e chordee, com tamanho peniano normal e gônadas palpadas bilateralmente, 

no qual foi encontrado uma deleção na posição cromossômica 12q24.31-24.33 (82).  

Al-Zahrani e colaboradores reportaram uma deleção de 9 kb no cromossomo 12 

(q24.31-33) em um paciente com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, 

características dismórficas, baixa estatura, escoliose, micropênis e gônadas não 

palpáveis (83). Pacientes com deleção no cromossomo 12q24 sem anormalidades da 

genitália externa tinham sido também descritos previamente (84).  

Nenhuma variante nos genes NCOR2 (OMIM*600848), STX2 (OMIM*132350), 

TESC (OMIM*611585), FBXW8 (OMIM*609073) e TBX3 (OMIM*601621) foi 

identificada na região 12q.24.31, além daquelas encontradas no gene DHX37 em nossos 

pacientes. O fenótipo dos pacientes com deleções no 12q24.31 reforça a hipótese de que 

o DHX37 está envolvido na etiologia das anormalidades do desenvolvimento testicular.  

Interessante, que o DHX37 poderia controlar via enhancer a expressão do gene 

NCOR2 (Genecards, disponível no site: http://www.genecards.org/), o qual é capaz de 

regular a magnitude de resposta do hormônio andrógeno através da regulação 

transcricional do receptor androgênico (85,86). 

5.4 Vias de interação do DHX37 no tecido gonadal  

O DHX37 pode interagir de forma indireta com a helicase DDX5/p68 (Dead/H 

Box 5) via a helicase DHX15 conforme as informações descritas no banco de dados 

Biogrid e no NCBI. A helicase DHX15 é fortemente expressa nas células germinativas 

masculinas  (87) (The Protein Human Atlas) e pode interagir de forma direta com a 

helicase DDX5/p68, modulando a sua expressão através da sua ligação na região 3’UTR 
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do DDX5/p68 (88). O DDX5/p68 é um membro da família RNA helicase que codifica o 

domínio DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) e está envolvido na regulação negativa da via Wnt  

(89).  

O padrão de expressão do DHX37 em amostras de testículos de controles 

masculinos de diferentes faixas etárias avaliados neste estudo, estabeleceu que o 

DHX37 se expressa em células germinativas em diferentes estágios de maturação 

(Figura 33), um padrão semelhante ao das outras helicases DHX15 e DDX5/p68 (The 

Protein Human Atlas), o que reforça a ideia de uma possível interação dessas helicases 

nestas células.  

Estudos utilizando células de carcinoma de colón humano e de camundongo 

demonstraram que o DDX5/p68 é capaz de regular diretamente a expressão da quinase 

AKT1, pela interação com a região promotora deste gene (90). A quinase AKT1 têm 

sido relacionada a processos anti-apoptóticos nas células germinativas masculinas (91). 

A proteína AKT1 é expressa nas células germinativas num padrão semelhante às 

das helicases citadas anteriormente (DHX15, DDX5/p68 e o DHX37) (The Protein 

Human Atlas). A quinase AKT1 também está expressa nas células de Sertoli e um papel 

importante na proliferação e diferenciação destas células em ratos foi reportado (92). 

A quinase AKT1 pode regular a fosforilação de outras quinases, tais como p38 

(MAKP14) e ERK1/2 (MAPK3/1) através da modulação que exerce na atividade do 

complexo MAP3K1 - RHOA/ROCK (Biogrid e String), etapas envolvidas do processo 

de determinação testicular (9,93–96). 

Fatores de crescimento secretados pelas células germinativas masculinas têm 

sido associados à manutenção das funções das células de Sertoli, incluindo a produção 

proteica e a integridade da barreira hemato-testicular (97–99). Além disso, a presença de 

uma comunicação ativa entre as células germinativas e de Sertoli, sugere que as células 

germinativas poderiam ter algum papel na função das células de Sertoli e na 

manutenção do testículo (6).  

5.3 Papel do DHX37 na determinação testicular  

Propomos que a interação direta e indireta do DHX37 com outras helicases 

(DHX15 e DDX5/p68) regularia a fosforilação normal da quinase AKT1, uma quinase 



  Discussão 71 

   

  

que participa da regulação da via RHOA/ROCK. O complexo RHOA/ROCK-MAP3K1 

regula a atividade de fosforilação normal das quinases p38 e ERK1/2, que atuam 

bloqueando a via da β-catenina, e estimulando a cascata masculina via SOX9 (10) 

(Figura 35A). Mutações no DHX37 causaria modificações nas interações de helicases e 

quinases resultando em hiperfosforilação das quinases p38MAPK e ERK1/2 com 

ativação da via da β-catenina e bloqueio da via de determinação testicular (SOX9) 

determinando o desenvolvimento de um testículo anormal (Figura 35B). 

 

               

              
 

Figura 35 - Esquema representativo da participação do DHX37 no processo de determinação 

gonadal masculino. A. Desenvolvimento testicular normal- A interação do DHX37  

com outras helicases (DHX15 e DDX5/p68) leva à fosforilação normal da quinase 

AKT1, que interage com via RHOA/ROCK - a via MAPK (MAP3K1 - MAP3K4) 

que determina a fosforilação normal das quinases p38MAPK e ERK1/2, que 

bloqueia a via da β-catenina e promove o desenvolvimento testicular via SOX9. B. 

Desenvolvimento testicular normal- Modificações no DHX37 que interferem com 

a interação normal das helicases (DHX15 e DDX5/p68), diminuindo a fosforilação 

B 

A 
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da quinase AKT1, determinaria um aumento da sinalização RHOA/ROCK - via 

MAPK e à hiperfosforilação das quinases p38MAPK e ERK1/2 com ativação da 

via da β-catenina e bloqueio da via de determinação testicular (SOX9) resultando 

no desenvolvimento de um testículo anormal. Fatores da via testicular são 

mostrados em azul e ovarianos em vermelho. Fatores que promovem a ação de 

alvos abaixo são mostrados com setas. Fatores que bloqueiam a ação de alvos 

abaixo são mostrados com linhas vermelhas. Modificado de Loke et al., 2013 (10). 

5.4 Perspectivas futuras 

Estudos funcionais in vitro e in vivo são necessários (69,100) para determinar o 

mecanismo de ação do DHX37 nos processos de determinação e manutenção do tecido 

testicular bem como o esclarecimento dos efeitos biológicos das variantes identificadas 

neste estudo. 



   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusões 
_________________________________________________ _____________________ 
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1. Identificamos uma única e nova variante c.923C>T (p.Arg308Gln) em 

heterozigose do DHX37 provavelmente patogênica, em portadores de SRTE 

familial estudados pelo SEPLE e confirmada por Sanger. O efeito fundador desta 

variante foi excluído pela análise dos dados gerados pelo SEPLE. 

 

2.1 Em quatro pacientes com DDS 46,XY associados a anormalidade do 

desenvolvimento gonadal esporádico foram identificadas as variantes no DHX37:  

a) c.923C>T (p.Arg308Gln) em heterozigose em um paciente com SRTE; 

b) c.451G>A (p.Arg151Trp) em homozigose em um paciente com SRTE; 

c) c.142C>T (p.Ala48Thr) em heterozigose em uma paciente com disgenesia 

gonadal completa;  

d) e c.2020G>A (p.Arg674Trp) em heterozigose em uma paciente portadora de 

disgenesia gonadal parcial.  

2.2  As novas variantes identificadas no grupo de pacientes com doença esporádica 

foram classificadas de acordo com os critérios do Colégio Americano de Genética 

Médica, como:  

a) variante de significado incerto (p.Arg151Trp); 

b) benigna (p.Ala48Thr); 

c)  e potencialmente patogênica (p.Arg674Trp). Na mesma paciente, foi 

identificada uma variante potencialmente patogênica em heterozigose no 

gene GATA4 (p.Pro368Arg). 

  

3. A análise de segregação familiar demonstrou vários padrões de herança, sendo:  

autossômico dominante com penetrancia incompleta (p.Ala48Thr, p.Arg308Gln), 

autossômico recessivo (p.Arg151Trp) e incerto (p.Arg674Trp e p.Pro368Arg).  

 

4. Os diferentes padrões de metilação do sítio CpG identificados na região 

promotora do gene DHX37 foi sugerido como um possível mecanismo modulador 

da variabilidade fenotípica observada em carreadores afetados e não afetados da 

variante p.Arg308Gln  
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5. A análise imuno-histoquímica da expressão da proteína DHX37 em amostras de 

testículos normais identificou que esta proteína é expressa em células 

germinativas em diferentes estágios de maturação. Este achado confirma que a 

proteína DHX37 tenha um papel na espermatogênese humana,  

 

6. Pela primeira vez, o gene DHX37 foi relatado como um novo componente da via 

de determinação e/ou manutenção gonadal masculina. 
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Anexo A:  

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL  
 
1 NOME: .:........................................................................................................................................ 

 
NOME DO PAI: ....................................................................................................................................... 
NOME DA MÃE: ....................................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE No : ........................................ SEXO : .M □ F □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 
ENDEREÇO...............................................................................No.........APTO:.................. 
BAIRRO........................................................CIDADE........................................................ 
CEP:.........................................TELEFONE (.........) ...................................................................... 
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL.................................................................................................................  

 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor,curador etc.)......................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □ 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ...................................................................................No ................... APTO: 
............................. 
BAIRRO:............................................................................CIDADE:.........................................................  

CEP:..............................................TELEFONE:(..........)............................................................................. 

 
 
 

DADOS SOBRE A PESQUISA 
 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  

Estudo dos genes relacionados ao distúrbio do desenvolvimento sexual 

PESQUISADOR :  Berenie Bilharinho de Mendonça  
CARGO/FUNÇÃO: Professora titular 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL No 20305 
UNIDADE DO HCFMUSP: Endocrinologia 
 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO □ RISCO MÉDIO □ 
RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □ 
 
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 

 
Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável________ Rubrica do pesquisador________ 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 
 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 
para esclarecimento de eventuais dúvidas no endereço: LIM 42 do Hospital das Clinicas da 
Universidade de Sao Paulo, localicado na rua Eneas de Carvalho Aguiar, 255 Sao 
Paulo/SP.Telefone(s) 11 26617512. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 
da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires 
de Campos, 225 – 5o andar – tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: 
cappesq@hcnet.usp.br. 
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 
divulgado a identificação de nenhum paciente. 
 
Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável________ Rubrica do pesquisador________ 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo” Eu discuti com o Dr. Berenice B Mendonça sobre a 
minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

 

Assinatura do paciente/representante legal     Data    /     / 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Assinatura da testemunha                               Data    /    / 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 

-------------------------------------------------------------------------  
Assinatura do responsável pelo estudo             Data    /     / 

Anexo B:  

Procedimento Imunohistoquímico: 
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Desparafinização e Hidratação: 

 

Montar conjuntos de lâminas silanizadas contendo os cortes de tecido de 

aproximadamente 3 à 4 m  de espessura, em suporte adequado. 

Colocar as lâminas em xilol à quente, em estufa à 60 – 65º C, durante 10 à 20 

minutos. 

passar  rapidamente em  3 banhos de xilol frio.      

Colocar as lâminas em 2 banhos de álcool absoluto. 

1 banho de álcool 95°. 

1 banho de álcool 70°. 

Lavar bem em água corrente. 

Lavar com água ultra pura. 

Mergulhar as lâminas em Ácido Fórmico por 3 minutos, lavar novamente em 

água corrente e água ultra pura. 

 

Digestão ou recuperação antigênica:  
 

Para a recuperação do antígeno utilizar alta temperatura em panela de Pressão 

Pascal (Dako) por 1 minuto à 125ºC, onde as lâminas foram colocadas em solução de 

Citrato  pH 6.0. 

Após esse processo, lavar as lâminas em água corrente e água destilada.  

 

Bloqueios:  

 

Para o marcador DHX37 bloquear com água oxigenada por 5 minutos, 

repetindo-se essa operação quatro vezes. Posteriormente lavar com água corrente e água 

destilada, e com PBS ou TBS 3 vezes de 3 minutos.  

 
Incubação com o anticorpo: 

 

 DHX37, titulação: 1:50, marca: Novus Biologicals,  código: NBP 2-13922, 

lote: R44921  

 

Diluir adequadamente em Antibody  Diluent, ref.:ADS-125, marca Spring. 

Secar a lâmina ao redor dos cortes e colocando-as em câmara úmida. 

Pipetar o anticorpo diluído sobre os cortes. 

Incubar as lâminas em câmara úmida em geladeira overnight, (18 – 20 horas) 

Lavar 3 vezes com PBS ou TBS, por 3 minutos. 

Incubar as lâminas em câmara úmida com anticorpo secundário (polímero Novolink 

, marca Leica 

por 30’ à 37°C as duas etapas (pós primário  e complexo). 

Lavar com PBS ou TBS, por 3 vezes de 3 minutos.  

Colocar as lâminas em solução com cromógeno  (70 mg de DAB – 

diaminobenzidina) em 100 ml     de tris-HCL PH 7.6 + 30 microlitros de Água 

Oxigenada 30 V. 

Esperar a revelação por 5 minutos.   

Lavar em água corrente por 10 minutos. 

Contra corar em Hematoxilina de Harris, por + ou - 1 min. 

Lavar em água corrente por 5 minutos.  
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Montagem: 

 

Colocar as lâminas em suporte 

Desidratar  em banho de álcool 70°,  1 minuto. 

Colocar em banho de álcool 95°,  1 minuto. 

Colocar em 3 banhos de álcool absoluto,   1 minuto cada banho. 

Diafanizar em  3 banhos de Xilol,  1 minuto cada banho. 

Montar com lamínula e resina sintética.  
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Anexo C  

 
 

Tabela 9 - Dados da análise de predição in silico das variantes identificadas em 8 pacientes com DDS 46,XY por anormalidades do desenvolvimento 

gonadal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

*Mutation Taster: escore; SIFT: escore <0.05; Polyphen: provavelmente deletéria (>=0.957), possivelmente deletéria (0.453<=pp2_hdiv<=0.956); 

benigna (pp2_hdiv<=0.452); CADD: escore alto é considerado deletério; GERP++: escore alto é considerado deletério.NA: não avaliado 

                                                  Ferramentas de predição in silico* 

Paciente  
Troca na 

proteína 

Domínio 

funcional 

Mutation 

Taster 

Mutation 

Assessor 
SIFT  Polyphen-2  CADD GERP++  

F1.III2 

F1.III3 

F2.II4 

F2.III1 

CE1.II1 

DHX37 

p.Arg308Gln 

DEAH/sítio de 

ligação ao 

ADP 

Causadora de 

doença 

(escore: 

0.999) 

Alto impacto 

functional 

(escore: 4.38) 

Afeta a função 

da proteína 

(escore 0.001) 

Provavelmente 

deletéria  

(escore 1.000) 

35  5.3  

CE2.II3 p.Arg151Trp desconhecido 

Causadora de 

doença 

(escore: 

0.999) 

Médio impacto 

functional 

(escore: 2.85) 

Afeta a função 

da proteína 

(escore 0.001) 

Possivelmente 

deletéria  

(escore 0.669) 

NA NA 

CE3.II4 p.Ala48Thr desconhecido 

Causadora de 

doença 

(escore: 

0.997) 

Médio impacto 

functional 

(escore: 2.865) 

Afeta a função 

da proteína 

(escore 0.001) 

Benigna 

(escore 0.338) 
NA 

 

3.14 
 

CE4.II4 

p.Arg674Trp C-terminal 

Causadora de 

doença 

(escore 1.000) 

Alto impacto 

functional 

(escore: 4.835) 

Afeta a função 

da proteína 

(escore 0.001) 

Provavelmente 

deletéria  

(escore 1.000) 

33 4.2 

GATA4 p.Pro368Arg desconhecido 

Causadora de 

doença 

(escore 1.000) 

Médio impacto 

functional 

(escore: 2.255) 

Afeta a função 

da proteína 

(escore 0.001) 

Possivelmente 

deletéria  

(escore 0.997) 

27.2 5.83 
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 Tabela 11 - Frequência genotípica e alélicas dos pacientes com DG 46,XY e dos indivíduos Brasileiros controles saudáveis e não saudáveis dos bancos de 

dados abraOM, SELA, LIM42 e nossa coorte de pacientes. 
 

 

 

 

*sem os controles do nosso banco de DNAs. ND: não disponível; NA: não avaliado. 

   Frequência genotípica  Frequência alélica 

 

Gene 
Registro no 

dbSNP 
Variante Pacientes n(%) Controles n(%) 

 
Pacientes n(%) Controles n(%) 

Valor P 

(<0,05) 

DHX37   G/G G/A A/A G/G G/A A/A  G A G A  

 rs78936225 c.142C>T 
39 

(97,5%) 

1  

(2,5%) 

0 974 

(99,5%) 

5 

(0,5%) 

0 
 

79 

(98,8%) 

1 

 (1,2%) 

1953 

 (99,7%) 

5  

(0,3%) 
0,107515 

   C/C C/T T/T C/C C/T T/T  C T C T  

 rs577400960 c.451G>A 
39 

(97,5%) 
0 1 (2,5%) 

978 

(99,9%) 
0 

1 

(0,1%) 
 

78 

(97,5%) 

2  

(2,5%) 

1956  

(99,9%) 

2  

(0,1%) 
0,000002 

   G/G G/A A/A G/G G/A A/A  G A G A NA 

 ND c.923C>T 
35 

(87,5%) 

5 

(12,5%) 

0 979 

(100%) 

0 0 
 

75 

(93,8%) 

5  

(6,2%) 

1958  

(100%) 

0 
 

   C/C C/T T/T C/C C/T T/T  C T C T NA 

 ND c.2020G>A 
39 

(97,5%) 

1  

(2,5%) 
0 

777* 

(100%) 
0 0  

79 

(98,8%) 

1  

(1,2%) 

1554* 

(100%) 
0  

GATA4 rs775379687 c.1103C>G 
39 

(97,5%) 

1  

(2,5%) 
0 

777* 

(100%) 
0 0  

79 

(98,8%) 

1  

(1,2%) 

1554* 

(100%) 
0  
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Tabela 12 - Variantes missense no DHX37 e GATA4 encontradas nos bancos de dados populacionais 1000 Genomes, ExAC, Ensembl, ESP6500 e 

gnomAD.  

 

Paciente 
 

Gene 

 
Herança; 
padrão 
 

Posição 
cromossom
ica 

dbSNP 
Troca no 
nucleotídeo 

Troca de 
aminoácido 

MAFs 1000 
Genome 
(%; n=) 

MAFs 
ESP6500 
(%; n=) 

 
MAFs ExAC 
(%; n=) 

MAFs 
gnomAD (%; 
n=) 

F1.III2 
F1.III3 
F2.II4 
F2.III1 
CE1.II1 

DHX37 

Autossômico 
dominante; 
heterozigoto 

Chr 12: 
125460022 

ND c.923C>T p.Arg308Gln Ausente Ausente Ausente 
0,003% 
(1/30936)* 

CE2.II3 
Autossômico 
recessiva; 
homozigto 

Chr12: 
124980777 

rs577400960 c.451G>A p.Arg151Trp 
0.02% 
(1/5007) 

Ausente 
0.01% 
(3/23616) 
 

 0,01% 
 (14/159148)# 

CE3.II4 
Autossômico 
dominante; 
heterozigoto 

Chr12: 
124986230 

rs78936225 
  

c.142C>T 
p.Ala48Thr 

7% 
(34/4974) 

0,4% 
(54/12952) 

0,13% 
(164/121412) 

0,15% 
(426/277194)*# 

CE4.II4 

Autossômico 
dominante; 
heterozigoto 

Chr12: 
125448965 

ND c.2020G>A p.Arg674Trp Ausente Ausente Ausente Ausente 

GATA4 
Autossômico 
dominante; 
heterozigoto 

Chr8: 
11614549 

rs775379687 c.1103C>G p.Pro368Arg Ausente Ausente Ausente 
0,004% 
(11/246222)* 

MAF: Frequencia alélica menor (menor allelic frequence) ND: dado não disponível. ND: não disponível; *alelos analisados pelo genoma; #alelos analisados pelo exoma; 

*# alelos analisados pelo genoma e exoma. 
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Tabela 13 -  Região promotora TSS200 hipometilada no gene DHX37 encontrada no pai da família 1 em relação aos seus filhos, membros da família 2 e 

controles.  
 

    Família 1  Família 2  Controles 

Sonda; posição 

cromossômica 

Localizacao 

do sítio CpGs 

Paciente 

índice 

(F1.III2) 

Irmao 

(F1.III2) 

Pai 

(F1.II3) 

Paciente 

índice 

(F2.II3) 

Sobrinho 

(F2.III1) 

Irmã do paciente 

índice e mãe do 

paciente F2.II2 

(F2.II3) 

Masculino Feminino 

cg24167975; 

chr12:12403944

1-124039777  

TSS 200 0.2398 0.2359 0.1308 0.3544 0.2607 0.3119 0.4585 0.3522 

Escore: Hipometilado: 0-0.2; hipermetilado: 0.8-1 
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Anexo D: 

Localização das variantes alélicas nas sequenciais das proteínas DHX37 e GATA4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 -  Alinhamento da proteína DHX37 de diferentes espécies com a variante 

p.Ala48Thr, indicada com uma caixa preta vazada, gerado pelo Polyphen. 

uc001ugy.2_hg19 KGRQQAGPGPSKGPPEPPPVQLELEDKDTLKGVDASN A LVLPGKKKKKTKAPPLSKKEKKPLTKKEKKVLQKILEQ 

uc001ugy.2_rheMac2 KGRQQAGPGPSKGSPEPPPVQLELEDKDTLKGVDASN A LVLPGKKKKKTKAPPLSKKEKKPLTKKERKVLQKILEQ 

uc001ugy.2_calJac1 KGRQQAGPGPSKDPPETPLVQLELEEKDTLKGVDASN P LVLLGKKKKKTKAP--AQKQKKPLTKKERKVLQKILEQ 

uc001ugy.2_canFam2 KGRLQATPGPSKGPAEPPPVRLELEDKDTLKGIDASN A LVLPGKKKKKPKAPPPSKKEKKPLTKKERKMLQKILEQ 

uc001ugy.2_loxAfr3 KGRQQAGPGPSKGPPEPPPVQLELEDKGTLKGIDASN A LVLLGKKKKKTKAPPLSKKEKKPLTKKEKKMLQKILEQ 

uc001ugy.2_bosTau4 KGRQQTAPGTSKGPPEPPPVRLELEDKDTLKGVDASN A LVLPGKKKKKTKAPPLSKKEKKPLTKKERKILQRILDQ 

uc001ugy.2_equCab2 RGRLQAAPGPSKGPPEPPPVRLELEDQGTLKGVDASN A LVLPGRRKKKTKAPPLSKKEKKPLTRKERKVLQKVLEQ 

uc001ugy.2_oryCun2 KGRQQAAPGPSKSAPEPPPVRLELEDKDTLKGVDASN A LVLPGRKKKKTRAPPP--KERKPLSRKERKALQRVLEQ 

uc001ugy.2_pteVam1 KGRQQAAPGPSKGAPEPPPVRLEIEDKGTLKGIDGSN V LVLPGKKKKKTKAPPLPRK-RKPLTKKERKVLQKILEQ 

uc001ugy.2_rn4 KGRLQAESRPAKG-PEAPPVRLELEDKDVLKGVDASN A LVLPGRKKKKTKAPPPSKKERKPLTKKERKVLQKVLEQ 

uc001ugy.2_mm9 KGRLQADPRPAKG-PEAPPVRLELEGKDVLKGVDESN V LVLPGKRKKKTKAPPPSKKERKPLTKKERKVLQKVLEQ 

uc001ugy.2_cavPor3 KGRLQAGPGPSKGGPEPPPVRLELEGEDVLKGVDASN A LVLPGKKKKKSKAPPPSKKEKKPLTKKERKALQKILEQ 

uc001ugy.2_dipOrd1 KGRLPAEPRPARGAPEPPPVRLELE------------ - ------------------------------ALQRVLEQ 

uc001ugy.2_proCap1 --------------------------KETLKGVDASN A LVLPGKKKKKTKAPPLPKKEKKPLTKKEKKMLQKILDQ 

uc001ugy.2_ochPri2 KGRQQAAPGPSKGAPELPPVQLELE------------ - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_micMur1 RGR-QA-PGPSK-PPEPPPV----------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_gorGor1 KGRQQAGPGPSKGPPEPPPVQLELEDKDTLKGVDASN A LVLPGKKKKKTKAPPLSKKEKKPLTKKEKKVLQKILEQ 

uc001ugy.2_monDom5 KGRQQAAPR--R--PKRPQVQLELDDRDLLKGVDESN A LVLPGRREKKKKPIPTTKKEKKPLTKKEKKLLQKVLEQ 

uc001ugy.2_felCat3 KGRQQATPGPSKGPPEPPPVLLELEDQGTLKGVDASN A LVLPGKKKKKPKAPPLAKKEKKPLTKKERKMLQKILDQ 

uc001ugy.2_ornAna1 --------------------------KELLKGVDASN A LVLPGKKEKKTKVTFQPKKERKPLTRKEKKVLQRILEQ 

uc001ugy.2_turTru1 KGRQQAAPGPSKGPPEPPPVRLELEDKGTLKGVDASN A LVLPGKKKKKTKAPPLSKKEKKPLTKKERKMLQRILDQ 

uc001ugy.2_anoCar1 KRRQGTARGPGEPPPAPEAVQVELEDEAILKGVGGSN A LVLPSRKTKEKKDV--ZKAEKKPLSKKQKKILQKVLEQ 

uc001ugy.2_macEug1 KGRQQP--SRRRGPPERPQVQLELD------------ - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_galGal3 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_danRer6 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_oryLat2 --------------------------GGRLKGVDESN A LVLPASKAKKNKTSQKVVSRKRPLTKKQKKELQKVLER 

uc001ugy.2_xenTro2 --------------------------SEQLKGVDESN A LVLPGKKSKRKK----LMRVKKPLSRKQKKVLQKVLEQ 

uc001ugy.2_gasAcu1 --------------------------GARLKGVDLSN A LVLPANKAKKEKASVIPVSSKKPLTRKKKKELQKVLER 

uc001ugy.2_myoLuc1 KGRQQAAPGPSKGPPEPPPVLLELE------------ - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_tetNig2 --------------------------GSKLKGVDKSN A LVLPANKSKKKTTSLSRVSTKKPLTKRQRRELQKVLER 

uc001ugy.2_otoGar1 --------------------------KGTLKGVDASN A LVLPGKKKKKPKAPPLSKKEKKPLTKKERKVLQKILEQ 

uc001ugy.2_dasNov2 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_fr2 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_eriEur1 KGRQQAAPDPGKGPPEPPPVRLELEEKDALKGVDASN A LVLPGKKKKKARAPPPSKKEKKPLTKKERKMLQKVLEQ 

uc001ugy.2_echTel1 KGRQQASPGPTKGPTE--PVQLELD------------ - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_tupBel1 KGRQQPAPGP-----EPPPVQLELE------------ - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_speTri1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_petMar1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_taeGut1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_sorAra1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_tarSyr1 KGRLQAGPGPSKGPPEPPPVRLELE------------ - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_vicPac1 -GCRQMHPAESLGPLEQLSVWARMS------------ - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_choHof1 --------------------------KGTLKGVDASN A LVLPGKKKKKARAPPLSKKEKKPLTKKERKMLQKVLEQ 
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Figura 25 - Alinhamento da proteína DHX37 de diferentes espécies com a variante 

p.Arg151Trp, indicada com uma caixa preta vazada, gerado pelo Polypehn. 

uc001ugy.2_hg19 YTTSKLGTGNRMYHTKEKADEVVAPGQEKISSLSGAH R KRRRWPSAEEEEEEEEESESELEEESELDEDPAAEPAE 

uc001ugy.2_rheMac2 YTTSKLGTGDRMYHTKQKPDEVVAPGQEKISSLSGAH R KRRRQPSAEEEEE----SESELEGESELDEDPAAELAE 

uc001ugy.2_calJac1 YTTSKLGTGDRMYHTKEKPDEVAALGQEKISSLSGAQ R KRCRQPSAEEE-----------EEESELDEDPAAEPAE 

uc001ugy.2_canFam2 YTTSKLGTGDRMYHTREKSDKIEAQRQEKISSLSGAH R KRYH------ETEEE---ESEPSMESEPEEAPATEPTE 

uc001ugy.2_loxAfr3 YTTSKLGMGDRMYHTKEKPDEVAPQGPEKINSLSGAH R KRRRRQS------E-----SESSEASEADEALAAGQVE 

uc001ugy.2_bosTau4 YTTSKLGTGERMYHTNEKPDDVAAQGSEKISSLSGAH R KRRR------EAEEE----SESSVDSEPEEAPTDNRSE 

uc001ugy.2_equCab2 FTTSKLGMGHRMYQTREKSDEIAAPGQEKISSLSGAH R KRHR------EAEEE---ESESSMESEPDEAPGTEQAQ 

uc001ugy.2_oryCun2 YTTSKLGTGERMYLRREKSDEAAAQGQK--SSLGGAH R KRRREPSAEE--------GSASSAESEPDEAPASE--- 

uc001ugy.2_pteVam1 YTMSKLGTGERMYHTKEKSDAVTAPDQ-RISSLSGAH R KRRL------EAEE-----SESSVESEPEEAPAAERVG 

uc001ugy.2_rn4 YTTAKLGTGDRMYHIKEKPDQPAAQGQEKVSSLSGAH R KRHRSSSTEE--------DSEASEDSEPEEVTADQ--R 

uc001ugy.2_mm9 YTTAKLGTGDRMYHIKEKSGQPAARGQEKVSSLSGAH R KRHRSSSTEE--------DSESSEDSEPEEATADQ--R 

uc001ugy.2_cavPor3 YTTSKLGTGTRMYQAKERPNKLSAPGQERVNSLSGAH R KRHRQPSTEE--------ESESSEDSEPDEAPTDQ--G 

uc001ugy.2_dipOrd1 YTTSKLGTGDRMYHTKPKPAELAAQGQG--SSLSGAG R KRHRQPSSSE--------ESESSGDSEPEVPDPLQ--E 

uc001ugy.2_proCap1 YTTSKLGTGDRMYRTKEK-DEVAHQGHEKISSLSGAH R KRRRHQS------EE---ESESSESSEAVEAMAAGQEE 

uc001ugy.2_ochPri2 YTTAKLGTGERMYHSREKADEAAAQGQK--SSLRGAR R KRSRQPSSEE--------ESMSSADSEPEDAPGSE--- 

uc001ugy.2_micMur1 YTTSKLGTGDRMYRTKEKAEELPAQGPERFSSLSGAH R KRRRLPSAEE-------SE---SEASEPDDAPAVEQTG 

uc001ugy.2_gorGor1 YTTSKLGTGDRMYHTK--------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_monDom5 YTTSKLGTGERMYCSKRKTEETGPRALEKISSLSGAH R KRQRQPSEE---------ESESSSEAEMEEAMEAAPAV 

uc001ugy.2_felCat3 YTTSKLGTGNRMYHAK--------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_ornAna1 YTTSKLGTGERMFQNKRKIEEVGALGPDKISSISGAH K KRRQ------ELEAE---ESESSNDSEAEEATASEQTV 

uc001ugy.2_turTru1 YTTSKLGTGDRMYRTKEKPDSVAAQGLEKVSSLSGAH R KRHH------EAEEE---ESESSAESGPEETPADEPAE 

uc001ugy.2_anoCar1 YTTSQIGTGKRMYQAKRVAHEVSASCPEKIRSIGGAN R KRFRRTZA----EEE---ECENSEEEEEEKKVE----- 

uc001ugy.2_macEug1 YTTSKLGTGERMYCSKRKTEEAGPGGPEKISSLSGAH K KRRRQPS------EE---ESESSSEAETGEDLEAAPVE 

uc001ugy.2_galGal3 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_danRer6 YTTAKLGTGGKLYHIK------------KISSLSGAN R KRRRE-----EEEEN---ESEMSESSEDDD-------- 

uc001ugy.2_oryLat2 YTTSKLGTGDKLYQSK--------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_xenTro2 YTTSKLGTGDRLFSAK--------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_gasAcu1 -----------------LPDEVKDRDCGKISSLSGSN R KRKWK-----EEDEE---EEEVDESSEE---EVEEEEE 

uc001ugy.2_myoLuc1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_tetNig2 YTTSKLGTGEKLYNAQ--------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_otoGar1 -----------------KPDEVAAQGPERFSSLSGAH R KRHRQPSVED-------SE---SGESEPDEVPATQQAE 

uc001ugy.2_dasNov2 YTTAKLGTGPRMYCAREKPDAAAAPGQK--SSLGGAH R KRH--QS------EE---ESESSDESEATEAKAAGQTE 

uc001ugy.2_fr2 YTTSKLGTGEKLFHTK--------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_eriEur1 YTTSKLGTGDRMYHVREKLSEVVAQDQ-KINSLSGAG R KRHR------ESEEE---ELESSGESEPDQAPTTEI-- 

uc001ugy.2_echTel1 YTTSKLGTGARMYYTKEEPDEGAPQGPGKISSLSGAG R KRRQQLS------EE---DSEFSEASEDDRDLEAGQME 

uc001ugy.2_tupBel1 YTTSKLGTGDRMYQSREKPDEAEARGPGRVSSLSGAH R KRRRSSSTGE---------------------------- 

uc001ugy.2_speTri1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_petMar1 -----------------EEDEVAAS--E--GRLRVGQ R GRRRAAALKE--------EGVATGEAMADGETSIEPGK 

uc001ugy.2_taeGut1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_sorAra1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

uc001ugy.2_tarSyr1 -----------------KPDELAARGQEKVSSLSGAH R K--RRPSTEEE------FE---SEESEPEQAPATEQAE 

uc001ugy.2_vicPac1 -----------------KPDEIAAQGQVKISSLSGAH R KRRH------EAEEE---ESESSVESEPEEAPAPERVE 

uc001ugy.2_choHof1 -----------------KPDEVAAPGQERISSLSGAH W KRRRQLS------EE---DAESSEASEADEASAAGQAE 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgg_gene=uc001ugy.2


  

  Anexos  96 

      

  

 

 
 

QUERY TTQVP----QFLYEAGFSS-------EDSIIGVTEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|G1QQ62#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------EDSIIGVTEPR R VAAMAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|UPI0001D53EF9#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------EDSIIGVTEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|G1SUG5#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DDGIIGVTEPR R VAAMAMSQRVAKEM----NLS------QRVISYQIRYE 

sp|G1U363#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DDGIIGVTEPR R VAAMAMSQRVAKEM----NLS------QRVISYQIRYE 

sp|G1MAN6#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DNSIIGITEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|E2RHZ3#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DNSIIGITEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|UPI00005A485C#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DNSIIGITEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|E1BNQ2#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DNSVIGVTEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------PRVVSYQIRYE 

sp|G3STS4#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DDSIIGVTEPR R VAAITMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|UPI000179675B#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DNSIIGVTEPR R VAAMAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|UPI0002235FB9#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DDSIIGVTEPR R VAAITMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|D4A1R0#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------EDSIIGVTEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------HRVVSYQIRYE 

sp|F7DHB6#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DNSIIGVTEPR R VAAMAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|Q5DTX1#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------EDSIIGVTEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------HRVVSYQIRYE 

sp|Q6NZL1#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------EDSIIGVTEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------HRVVSYQIRYE 

sp|UPI00022B26B7#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------NNSIIGVTEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|F7F3D3#1 TTQVP----QFLYEAGYAS-------RDSIIGITEPR R VAAVSMSQRVAKEM----NLS------HREVSYQIRYE 

sp|UPI000155C4A9#1 TTQVP----QFLYEAGYAS-------RDSIIGITEPR R VAAVSMSQRVAKEM----NLS------HREVSYQIRYE 

sp|F7F3D7#1 TTQVP----QFLYEAGYAS-------RDSIIGITEPR R VAAVSMSQRVAKEM----NLS------HREVSYQIRYE 

sp|UPI00020F66B8#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------SDGLIGITEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|F7EHN6#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------SDGLIGITEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|UPI00020398B2#1 TTQVP----QFLYEAGYAS-------SGGIIGITEPR R VAAVSMSHRVATEM----NLS------RRVVSYQIRYE 

sp|F6U120#1 TTQVP----QFLYEAGYGS-------ENDVIGITEPR R VAAIAMSQRVALEM----NLP------QSVISYQIRYE 

sp|A2RV37#1 TTQVP----QFLYEAGFAS-------SGGIIGVTEPR R VAAISMSHRVATEM----NLS------SGVVSYQIRYE 

sp|B8JLP0#1 TTQVP----QFLYEAGFAS-------SGGIIGVTEPR R VAAISMSHRVATEM----NLS------SGVVSYQIRYE 

sp|UPI0001DE759E#1 TTQVP----QFLYEAGYGS-------ENDVIGITEPR R VAAIAMSQRVALEM----NLP------QSVISYQIRYE 

sp|UPI00017B2C0B#1 TTQVP----QFLYEAGYAT-------DSGIIGITEPR R VAAVSMSHRVAKEM----NLP------TRVVSYQIRYE 

sp|UPI00017B2C0A#1 TTQVP----QFLYEAGYAT-------DSGIIGITEPR R VAAVSMSHRVAKEM----NLP------TRVVSYQIRYE 

sp|UPI00016E713B#1 TTQVP----QFLYEAGYAT-------NSGIIGITEPR R VAAVSMSHRVAKEMTCQREML------FRVVSYQIRYE 

sp|UPI00016E7122#1 TTQVP----QFLYEAGYAT-------NSGIIGITEPR R VAAVSMSHRVAKEMTCQREML------FRVVSYQIRYE 

sp|UPI00022B45FD#1 TTQVP----QFLYEAGYAS-------DGRMIGITEPR R VAAVSMSHRVAKEM----NLP------TQVVSYQIRYE 

sp|G3NIK4#1 TTQVP----QFLYEAGYAS-------GSGIIGITEPR R VAAVSMSHRVAKEM----NLS------TRVVSYQIRYE 

sp|Q4RSQ9#1 TTQVP----QFLYEAGYAT-------DSGIIGITEPR R VAAVSMSHRVAKEM----NLP------TRVVSYQIRYE 

sp|UPI0000E45D43#1 TTQVP----QFLYEAGYAT-------K-GLIGVTEPR R VAAVSMSQRVAKEM----NLP------TSVVSYQIRYA 

sp|E9G568#1 TTQVP----QFLYEAGYAA-------NGKIIGVTEPR R VAATSMANRVAEEM----NLH------DGQVGYQIRFE 

sp|UPI0002063B62#1 TTQVP----QFLYEAGYAQ-------E-KLIGITEPR R VAAISMSKRVAQEM----NLT------EKEVSYLIRFE 

sp|UPI000180BA18#1 TTQVP----QFLYEAGYAR-------H-GMVGVTEPR R VAAVNMSKRVAVEM----NLP------TSKVSYQIRYD 

sp|F6YBA5#1 TTQQQYVYYYFILYMPDEP-------H-GMVGVTEPR R VAAVNMSKRVAVEM----NLP------TSKVSYQIRYD 

sp|Q7PQY6#1 TTQIP----QFLYEAGYGE--------RGLIGVTEPR R VAAVSMSKRVAHEM----NLS------TDVVSYLIRYE 

sp|E2BIK3#1 TTQVP----QFLYEAGYAR-------D-KLIGITEPR R VAAMSMSKRVAEEM----NLT------EKEVSYLIRFE 

sp|F6YU81#1 TTQ-------LLLSLSEIK-------H-GMVGVTEPR R VAAVNMSKRVAVEM----NLP------TSKVSYQIRYD 

sp|B4Q185#1 TTQLP----QFLYEAGYAQ-------H-KMIGVTEPR R VAAIAMSKRVAHEM----NLP------ESEVSYLIRFE 

sp|B4MA33#1 TTQLP----QFLYEAGYAQ-------H-KMIGITEPR R VAAIAMSKRVAHEM----NLP------SSEVSYLIRFE 

sp|G5AWU7#2 TTQVP----QFLYEAGYSS-------DNSIIGVTEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------QRVVSYQIRYE 

sp|UPI00022C9AFF#1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

sp|UPI00021A8731#1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

sp|G3I130#1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

sp|E3WLG7#1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

sp|B4R3G4#1 ------------------------------------- - -----MSKRVAHEM----NLP------ESEVSYLIRFE 

sp|G1MUN9#2 TTQVP----QFLYEAGYTS-------SNGIIGITEPR R VAAVSMSQRVAKEM----NLS------HRVVSYQIRYE 

sp|UPI000194D565#2 TTQVP----QFLYEAGYAS-------ASGAIGITEPR R VAAVSMSQRVAKEM----NLS------HRVVSYQIRYE 

sp|UPI0000E810B7#2 TTQVP----QFLYEAGYTS-------SNGIIGITEPR R VAAVSMSQRVAKEM----NLS------HRVVSYQIRYE 

sp|E1C9C2#2 TTQVP----QFLYEAGYTS-------SNGIIGITEPR R VAAVSMSQRVAKEM----NLS------HRVVSYQIRYE 

sp|D3ZZ16#1 TTQVP----QFLYEAGYSS-------EDSIIGVTEPR R VAAVAMSQRVAKEM----NLS------HRVVSYQIRYE 

sp|C3YFT9#2 TTQIP----QFLYEAGYG--------RDAMIGITEPR R VAAVSMSQRVAEEM----NLS------QRTVSYQIRYE 

 

 

Figura 26 - Alinhamento da proteína DHX37 de diferentes espécies com a variante 

p.Arg308Gln indicada com uma caixa preta vazada, gerado pelo Polyphen.  
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Figura 27 - Alinhamento da proteína DHX37 de diferentes espécies com a variante 

p.Arg674Trp indicada com uma caixa preta vazada, gerado pelo Polyphen. 
 



       Anexos  98 

      

  

 

Figura 28 - Alinhamento da proteína GATA4 de diferentes espécies com a variante 

p.Pro368Arg, indicada com uma caixa preta vazada, gerado pelo Polyphen 

 

 

 
 

QUERY PSGSESLPPASGASS-NSSNAT--TSSSEEMRPIKTE P GLSSHYGHSSSVSQTFSVSAMSGHGPSI--HPVLSAL- 

sp|F7B924#1 PSGSESLTPTTSTAS-SSSNT----TSTEEMRPIKTE P GLSSHYGHTSPMSQSFSVSSMSGHGASI--HPVLSAL- 

sp|D4A2N9#1 PPG-ESLPPSSGASS-NSSNATSSSSSSEEMRPIKTE P GLSSHYGHSSSMSQ----IQYCVRPWVL--HPSSAVL- 

sp|E9Q087#1 PAG-ETLPPSSGASSGNSSNATSSSSSSEEMRPIKTE P GLSSHYGHSSSMSQ----SQYCVRPRAL--HPSSAVC- 

sp|Q08369#1 PAG-ETLPPSSGASSGNSSNATSSSSSSEEMRPIKTE P GLSSHYGHSSSMSQ----TSVCVRPRAL--HPSSAVCS 

sp|G3W8I9#1 STGSESLTPTTSTAS-SSSNT----TSTEEMRPIKTE P GLSSHYGHTSPMSQSFSVSSMSGHGTSI--HPVLSAL- 

sp|G3W8I8#1 STGSESLTPTTSTAS-SSSNT----TSTEEMRPIKTE P GLSSHYGHTSPMSQSFSVSSMSGHGTSI--HPVLSAL- 

sp|UPI000194C4A4#1 PSSSESLTPTTSSTS-SSSSST---TTTEEMRPIKTE P GLSSHYGHPSPVSQAFSVSAMSGHGSSI--HPAISAL- 

sp|G1NN28#1 PSSSESLTPTTSSTS-SSSSA----TTTEEMRPIKTE P GLSSHYGHPSPISQAFSVSAMSGHGSSI--HPAISAL- 

sp|UPI000203503C#1 PSSSESLTPTTSSTS-SSSSA----TTTEEMRPIKTE P GLSSHYGHPSPISQAFSVSAMSGHGSSI--HPAISAL- 

sp|E1C9C6#1 PSSSESLTPTTSSTS-SSSSA----TTTEEMRPIKTE P GLSSHYGHPSPISQAFSVSAMSGHGSSI--HPAISAL- 

sp|P43691#1 PSSSESLTPTTSSTS-SSSSA----TTTEEMRPIKTE P GLSSHYGHPSPISQAFSVSAMSGHGSSI--HPAISAL- 

sp|Q6GR12#1 QSGSDSLTPSTSSTN----------STGEEMRPIKIE P GLSPPYGHSSSISQASSLSTITSHGPS---SYPMSSL- 

sp|F7CM66#1 QNSSDSLTPSTSSTN----------SAGEEMRPIKIE P GLSPPYGHSSSLSQASVLSTITSHGSS---SYPMSSL- 

sp|B3DL22#1 QNSSDSLTPSTSSTN----------SAGEEMRPIKIE P GLSPPYGHSSSLSQASVLSTITSHGSS---SYPMSSL- 

sp|Q28FV8#1 QNSSDSLTPSTSSTN----------SAGEEMRPIKIE P GLSPPYGHSSSLSQASVLSTTTSHGSS---SYPMSSL- 

sp|Q6GR27#1 QSGSDSLTPSTSSTN----------SMGEEMRPIKIE P GLSPPYDHSNSLSQASALSTITSHGSS---YYPMPSL- 

sp|Q91677#1 QSGSDSLTPSTSSTN----------SMGEEMRPIKIE P GLSPPYDHSNSISQASALSTITSHGSS---YYPMPSL- 

sp|UPI00022AF9A8#1 GNEGAPITPSSTPRS---STT---STTAEETRQIKTE P EN--HSLYTHHSSHAQISALPAYMATQGG-PIPLK--- 

sp|A8DS45#1 GNEGAPITPSSTPRSSTTSTT---STTAEETRQIKTE P EN--HSLYTHHSSHAQISALPAYMATQGG-PIPLK--- 

sp|G3P7J8#1 GSDGTHVTPSSTPRA---------SATAEEPRPIKTE P DT--HNLYAHHSAHAQISALPAYMAAQGG-AIPLK--- 

sp|UPI00016E6173#1 GGEGTPVTPSSTPRT---------SAASEEPRHIKTE P DT--HSLYTHHSAHAQISALPAYMTAHGG-AIPLK--- 

sp|UPI00016E6174#1 CSMGTPRT----------------SAASEEPRHIKTE P DT--HSLYTHHSAHAQISALPAYM-------------- 

sp|F2W888#1 STSSESLTSTPTTSYTTS------NVTTEDLRPIKTE P EISSHYGHPISQN-----SVSSISGHVGSLHPSLSSL- 

sp|F7GG55#1 SNASATNSPSSITNSDSTATLKSEPTLTSPQYPGQTI V SQGPSPAEDPL-------------------GPSHSEF- 

sp|UPI00017B1865#1 GAEGTPATPSSTPRT---------SAASEEPRHIKTE P -------------------------------------- 

sp|UPI00017B1866#1 GAEGTPATPSSTPRT---------SAASEEPRHIKTE P -------------------------------------- 

sp|G3WFH8#1 STASTTNSPSSITNSDSTATLKPEPNLTSPQYPGQTI T SQGPSPAEDPL-------------------GPNHSEF- 

sp|Q09JY7#1 EGQSAISAVNSSP--------------TEETRPIKTE P -------------------------------------- 

sp|B8JKU1#1 EGQSAISAVNSSP--------------TEETRPIKTE P -------------------------------------- 

sp|UPI000194DA58#1 STTSATNSPSSITNSDSTVTL-------------KSE P STTSQYPGQTIVSVSQAQSQPDEALAGGHGEFKFEAE- 

sp|G1NCA4#1 NSSTAVPMTPTSTSSTNSDDC---SKNASPSTQPAAS G ASS-SVMSGPGESTSPESSNLKYSGQDGL-YTGVS--- 

sp|F8WQV6#1 NSNNSVPMTPTSTSS-NTDDC---SKNTSPTTQPAAS G AGG-SVMSGAGDSTNPENSELKYSGQDGL-YIGVS--- 

sp|UPI0002233BF2#1 NSNNSVPMTPTSTSS-NSDDC---SKNASPATQPTAS G AGASSVMSGPGESTNPENSELKYSAQDGL-YIGVS--- 

sp|F1RDI5#1 EGQSAI------------------------------- - -------------------------------------- 

sp|E2IFI4#1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

sp|Q9PTJ2#1 EGQSAI------------------------------- - -------------------------------------- 

sp|Q7T104#1 SSTSANNSP---------------------------- - -------------------------------------- 

sp|P43696#1 SSTSANNSP---------------------------- - -------------------------------------- 

sp|UPI00022B3593#1 SITSDAGSPTSLSVSEHASTIKSEPNM---------- - -------------------------------------- 

sp|G3NHH8#1 SAASDTSSPTA---SEHASTIKSEP------------ - -------------------------------------- 

sp|F7BSI3#1 ST-SATNSP---------------------------- - -------------------------------------- 

sp|P43695#1 SSTSANNSP---------------------------- - -------------------------------------- 

sp|F7DIB6#1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

sp|F7DIC5#1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 

sp|UPI000223E5FE#1 ------------------------------------- - -------------------------------------- 
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